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Vår reakällare är öppen hela sommaren!

Onsdag 13 juli kl. 19 *
Björn Ranelid
– Överbefälhavarens
hemlighet
(Albert Bonniers)
Försvarsmakten håller presskonferens. Sveriges överbefälhavare rätar till glasögonen
och ser ut över de församlade
journalisterna. Han ska tala om
den senaste tidens kränkningar
av svenskt luftrum och svenska farvatten. Han har haft
hemliga överläggningar med NATO och med andra
stormakters underrättelsetjänst och nu väger han
varje ord på guldvåg – som han gjort så många gånger
förut inför olika församlingar.

Men den här gången är det inte som det brukar vara.
Överbefälhavaren och generalen Axel Wiman har inte
bara Sveriges säkerhet i tankarna; hans privata tillvaro
tränger samtidigt in i medvetandet. Det är som om hela
livet kokas ihop i hans hjärna i denna stund. Uppväxten på gården i Skåne, den utvecklingsstörda systern,
gymnasietiden med vännen och rivalen Viktor… Gamla
skuldkänslor blandas med fruktan för hur det ska gå
med Axel Wimans svårt sjuka hustru och deras son,
som lever med droger och lögner.
Och när överbefälhavaren får syn på Viktor i pressuppbådet brister det för honom. Han får inte fram ett ljud,
börjar gråta, faller nästan ihop – och journalisterna
rapporterar världen över om den svenske överbefälhavarens kollaps framför kamerorna.
Björn Ranelid behöver nog ingen närmare presentation – för oss är han en kär och återkommande gäst.

Pocketkampanj
Köp 4 betala för 3
(gäller även storpocket
och engelsk pocket)

Lördag 16 juli
Laholms Stadsfest

Hela Laholm sjuder av festligheter
på gator och torg, och inte minst i
butikerna.

Hos oss finns Björn Hellberg och
signerar sin nya bok. Sten Wall
är tillbaka i Dödsdrycken (Lind &
Co), som är den tjugotredje boken
med Sten Wall i huvudrollen och
den första sedan Skumrask (2013).

Onsdag 20 juli kl. 19 *
Bernt Hermele – Judejävel
(Leopard förlag)
Under den judiska påsken 2002
slog en av Hamas självmordsbombare till mot ett hotell i Netanya i
Israel. Ett av de många dödsoffren
var författaren Bernt Hermeles
mamma.

Hermele växte upp i början av
1950-talet i ett judiskt invandrarhem på Södermalm i
Stockholm. Inbäddad i det ortodoxt judiska skulle det
dröja ända till femtonårsåldern innan han för första
gången steg över tröskeln till ett icke-judiskt hem. Men
för Hermele blev Gazakriget 2014 en brytpunkt. Kriget
ställde honom frågande till den starka lojaliteten mot
Israel inom dagens judiska minoritet. Följden blev
hätsk kritik från den gemenskap han tillhört under hela
sitt liv och starten på många tankar kring komplexiteten i sitt judiska arv. Judejävel är Hermeles personliga
resa som inte väjer för de svåra frågorna kring identitet
och samhörighet.

Bernt Hermele är journalist, författare och taxichaufför.
Han har tidigare skrivit två uppmärksammade böcker,
Guldsot om Röda Korset-bedragaren Johan af Donner
och Firman, en granskning av Bonnierfamiljens mediemakt.

Onsdag 27 juli kl. 19 *
Printz Publishing
– Intelligent underhållning
En riktig framgångssaga kan
man kalla Printz Publishing,
förlaget som drivs av tre barndomskamrater och som fick
en raketstart med utgivningen
av David Nicholls En dag för några år sedan. Förlagets
motto är intelligent underhållning, och de flesta av deras böcker går definitivt under benämningen feelgood.
Författare som Lisa Jewell, Sue Townsend, Adele Parks
och inte minst Jojo Moyes ges alla ut av Printz, och flera
titlar säljer i rekordupplagor! Denna kväll berättar
Anna Levahn och Frida Hedene om hur de arbetar och
om sin utgivning, och du kan köpa med dig alla sköna
böcker de berättar om!

Det blir bubbel i glasen och en tallrik med sötsaker från
Café Sockerdrömmen, frukt och bär.

Boktips på Café Sockerdrömmen
Lördag 23 & 30 juli kl. 15

Två lördagar bjuder vi in till en
härlig eftermiddagsstund då
Diana presenterar nya favoritböcker medan du gottar dig
med Sockerdrömmens kakbuffé! Naturligtvis planerar vi att
vara på vår innergård, men vid
dåligt väder är vi i Bokhandeln. Du anmäler dig till bokhandeln som vanligt, och kom gärna i god tid till caféet
så du hinner njuta ordentligt. Anmälan. Kostnad 75 kr
(betalas på Sockerdrömmen när du kommer).

Onsdag 10 augusti kl. 19 *
Björn af Kleen samtalar
med Svante Weyler
– Zlatan, Silvia och
andra svenskar
(Weyler förlag)
Zlatan är ingen riktig svensk,
säger Sverigedemokraterna.
Vad säger han själv? Men
alla vill att Silvia ska vara
svensk. Vad vill hon själv
vara?

Björn af Kleen, reporter på Dagens Nyheter, har mött
dem och ställt frågan. Ingen svensk journalist får just
nu bättre svar än han. Så han frågar vidare: Varför
pratar kulturministern så mycket om sin man? Vad har
Horace Engdahl lärt sig av sina nederlag? När slutade
Lena Andersson att åka skidor? Därtill: den svenska
skallmätningens historia, folkhemska nazister i Dalarna, den nya nationalismen och den gamla högern.

Björn af Kleen har tidigare skrivit Jorden de ärvde om
den svenska adeln. I sin andra bok P.S. fick vi bl.a. berättelsen om det dramatiska efterspelet kring Jorden
de ärvde, men vi kunde även läsa om andra fenomen
som Björn af Kleen fångar upp, högt och lågt, i verkligheten och i kulturen, sociala rörelser och kulturella.
Hans förra bok Lucke & Lull – Arvet efter en Bonnier,
skildrar en familj och ett arv, och om priset att hålla
allt samman.

Hos oss kan du köpa biljetter
till Ångbåten S/S Lagaholm
och flera andra lokala
kulturevenemang i sommar!
Se hemsidan för
mer information!

Njut av en fika på
Sockerdrömmen på bokhandlargården
i sommar

Linda Klintefjord kommer att driva
caféet där fokus ligger på glutenfria
bakverk gjorda på ekologiska och
schyssta råvaror. Linda kommer att
servera kaffe från Slöinge Kafferosteri i koppar från loppissamlingen och självklart kan du beställa
en god tårta eller köpa med dig en påse kakor hem.
Läs mer om Sockerdrömmen på hennes
blogg: www.sockerdrommen.se eller på
facebook.

Sockerdrömmen på bokhandlargården är öppet
mellan 2 juli och 14 augusti, samt för beställningar till
midsommar.
Tis–Fre 11.30–17.00
Lör 11.30–15.00
Alla kvällsevenemang (*) i bokhandeln kostar
100 kr/pers. Köp gärna din biljett samtidigt
som du anmäler dig. Vi bjuder på dryck och lite
somrigt plock att äta till. Vid vackert väder kommer vi att vara på bokhandelns innergård.

Bindande anmälan till kvällsevenemangen (*)
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 #boklaholm

