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Vår REAKÄLLARE är öppen hela sommaren!

Onsdag 2 juli kl. 19
Marie-Louise Flemberg – Filippa:
Engelsk prinsessa och nordisk
unionsdrottning (Santérus)
Drottning Filippa var gift med Erik av
Pommern som var kung över de
nordiska länderna. Då han var frånvarande under långa perioder var det
hon som i stor utsträckning regerade.
Hon är alltså en av de ytterligt få kvinnor som regerat i
Sverige. Filippa föddes som engelsk prinsessa men gifte
sig som ung med Erik, en allians med det stora riket i norr
som den engelske kungen eftersträvade.
I Sverige hade hon en stor betydelse och unionen hade
förmodligen splittrats mycket tidigare om det inte varit
för det förtroende rikets ledande stormän hade för
henne. Filippa fick inga barn utan dog ung och begravdes
i Vadstena klosterkyrka. Ett kloster som hon aktivt
stödde.
Marie-Louise Flemberg är i grunden konsthistoriker men
blev fascinerad av Filippa och har forskat om henne i
många år. Författarens arbete är imponerande. Boken är
lärd men samtidigt läsvänlig och berättar om en stark,
dynamisk kvinna som lyckades med sin gärning där många
män misslyckats.

Onsdag 9 juli kl. 19
Sven Wollter – Pojke med pilbåge:
eftertankar i ord och bild
(Ordfront)
Sven Wollter behöver knappast presenteras, han har sedan länge vunnit
svenska folkets hjärtan genom filmer
och tv-serier som En sång för Martin,
Änglagård, Hemsöborna och Raskens, och har som en av
landets främsta skådespelare spelat allt från kungar till
kommissarier. Till Sven Wollters 80-årsdag i januari 2014
kom bildbiografin Pojke med pilbåge – Eftertankar i text
och bild. Där möter vi skådespelaren Sven, men också agitatorn, fast förankrad till vänster i politiken. Kärvt och
kärleksfullt berättar Wollter om uppväxten under knappa
förhållanden i Göteborg. Fadern skildras med klarsynt kri-

tisk blick, modern med ohöljd värme och beundran som
den som höll samman den stora familjen. I kortare, rikt
illustrerade texter, bjuder Sven Wollter på personliga tankar om alla aspekter av livet utanför scenen: barn och familjeliv, trångsynthet, resor, pengar, drömmar och rädslor, överlevnad och skiljevägar, nationalism och rasism,
brott och straff, dygdens belöning, om nära anhörigas
bortgång och om sorgearbetet efteråt.

Onsdag 16 juli kl. 19
Bertil Torekull – Att dansa med
vargar (Ekerlids)
Att dansa med vargar är en bok om
kampen mellan slaven och slavägaren,
det vill säga relationen mellan högste
chefen och hans underhuggare,
skriven av en viljestark ledare med
nästan 60 års erfarenhet. Bertil
Torekull fick sparken av Albert Bonnier Jr efter 21 år som
nyskapande favoritslav inom Bonnierkoncernen och
sedan han grundat Dagens industri, han lyftes som
chefredaktör ur Svenska Dagbladet av huvudägaren Peter
Wallenberg efter två dynamiska år för att inte lärt
medarbetarna ur vems hand de åt. Han bidrog vidare till
att störta Jacob Palmstierna från SE-bankens tron för 25
år sedan vilket slutade med vänskap in i döden. Som
hyllad levnadstecknare har han lärt sig brottas med
Ingvar Kamprad, Sveriges störste företagare och en av
världens istadigaste möbelhandlare. I mötet med dessa
och andra lysande vargar, lika rika, mäktiga, självupptagna och vana att föra i dansen som han själv, har
Bertil Torekull tecknat några nakna, berörande porträtt
med unik närhet.

Onsdag 23 juli kl. 19
Jan Hedh – Gofika & Jan
Hedhs stora bok om bröd
(Norstedts)
Att fika är lika svenskt som Dalahästar, dansen runt midsommarstången och surströmming –
själva ordet är något som utländ-

ska besökare snabbt lär sig. Men det är ingen riktig fika
om det inte serveras något gott till kaffet. Boken Gofika är
en hyllning till fikakulturen och innehåller 75 recept på våra
allra mest älskade bakverk: sju sorters kakor, wienerbröd,
rulltårtor och andra klassiker.
Mästerkonditorn Jan Hedh och Olof Viktors Café (som 2013
utsågs till Årets Bästa Café av White Guide) står för recepten, och bilderna i boken är tagna på plats hos Olof
Viktors ute på idylliska Österlen. Det här är en perfekt presentbok till den som älskar att fika - och vem gör inte det?
Nästan 200 recept på bröd, det
bästa ur sin tidigare produktion:
grundrecept på levainbröd och lantbröd, grova bröd, egna smaksatta
favoriter som bröd med rödbetor,
äpple, kummin och sesamfrön och
jordärtskocksbröd, samt svenska
klassiker som vörtbröd och tekakor.
Många bröd kräver varken mycket
tid eller vana, medan en del ska förberedas med surdeg,
levain eller poolish. Om detta finns ett teoretiskt avsnitt
där Jan Hedh pedagogiskt avslöjar kemin bakom surdegens bubblande mysterier och utlovar förhöjda smaker,
ökad hållbarhet och den där fina elasticiteten på brödet
åt den som lär sig konsten.
Jan Hedh är hela Sveriges älskade konditor- och bagarmästare. Ständigt på resande fot som konsult och inspiratör
är han ambassadör för våra allra godaste smaker. Internationellt erkänd inom branschen gästspelar han på restauranger, kryssningsfartyg och konditorier över hela världen.

Onsdag 30 juli kl. 19
Anna Larsdotter – Stig Lindberg (Historiska Media)
Han var den konstnärlige multibegåvningen som gav FolkhemsSverige några av dess mest älskade
serviser, illustrationer och tygtryck.
Men formgivaren Stig Lindberg var
också en kontroversiell person vars nästan övermänskliga
energi väckte starka känslor hos omgivningen.

Anna Larsdotters biografi sätter in Stig Lindberg i sitt sammanhang i en tid då Sverige genomgick en dramatisk utveckling mot modernitet och välfärd. Genom intervjuer
med kollegor och familj närmar hon sig både hans person
och hans konstnärskap.
Anna Larsdotter är journalist inriktad på historia. Hon har
länge arbetat som redaktör och skribent på tidningen
Populär Historia men har också skrivit om historia i en
rad andra tidningar. 2008 gav hon ut boken Hästens tid
om rid- och stridskonst under stormaktstiden som gav en
ny och annorlunda bild av det svenska 1600-talet.

Onsdag 6 augusti kl. 19
Kristina Kappelin – Italiensk
dagbok (Brombergs)
Folkkära journalisten och författaren
Kristina Kappelin bjuder oss med på
en resa till sitt älskade Italien. Med
humor, värme och skärpa ger hon oss
personliga inblickar i det italienska
vardagslivet och samhället. En härlig
skildring av Italiens skönhet såväl som skavanker och av
landets tre religioner: maten, katolicismen och fotbollen.
”Jag flyttade till Italien 1984. Jag stannar ganska ofta upp
och kommer på mig själv med att ha tagit över en annan
kulturs vanor utan att blinka, och gjort dem till mina. Efter
snart trettio år utomlands, är mitt liv i Rom fortfarande
fullt av känslan av att jag lever en sanndröm. Jag ville ju
så oerhört gärna vara här!”
Glöm inte att anmäla Dig!

Äntligen!
I år blir det sommarcafé på vår innergård. Mer
information kommer på hemsidan.

Lördag 12 juli
Laholms Stadsfest
Hela Laholm sjuder av festligheter på gator och torg, och
inte minst i butikerna. Till oss kommer Björn Hellberg och
signerar sin senaste deckare De tysta.

Torsdagkvällar 10–31 juli
är det musik och aktiviteter i Laholm kl. 18–21. Butikerna
är öppna och i bokhandeln har vi författarsigneringar
kl. 18–20
10 juli Helén Andersson
17 juli Ingrid Tollgerdt-Andersson
24 juli Benedicte Callert och Åsa Öhnell
31 juli Kathinka Lindhe

Progammet genomförs med stöd av:

Alla kvällsevenemang kostar 100 kr/pers. Vi bjuder
på dryck och något att äta till. Vid vackert väder
kommer vi att vara på bokhandelns innergård.
Bindande anmälan snarast – imorgon kan det vara
fullsatt! Meddela ev. matallergier vid anmälan.
Insläpp från ca 18.30.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se
@boklaholm

Glass + bok = sant!
Diana presenterar sommarens 10 bästa pocketböcker på GLASSERIA DELFINEN, Kustvägen 120 i
Mellbystrand! Måndag 7, 14 och 21/7 kl 19.
Naturligtvis kan du köpa böckerna under kvällen.
Dessutom bokutlottning varje gång!

