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Vår reakällare är öppen hela sommaren!

Måndag 5 juni kl. 19
A Yi
– Och sen då? (Chin Lit)

Under försommaren besöker
den kinesiske författaren A
Yi Europa. Han besöker Paris,
Lyon och Laholm. Tillsammans
med förlaget Chin Lit och sin
förläggare Eva Ekeroth besöker
A Yi bokhandeln den 5/6. Eva
Ekeroth har bott i Kina i många
år, varit kulturråd i Peking och
talar flytande kinesiska.

Om Och sen då? Det lackar mot sommarlov och en
yngling planerar och utför ett kallsinnigt mord på sin
skolkamrat och enda vän. Därpå följer en katt-och-råtta-lek med polisen. Den stora frågan alla ställer sig är
vad motivet till dådet är men ingen kan tro på sanningen. Följ med in i en mördares hjärna och åk berg- och
dalbana på de tankebanor och historier han irrar in sig
på för att hålla sig sysselsatt i sin rotlösa tillvaro. Det
här är ingen kriminalroman utan en historia med eko
av Camus existentialism …
Läs mer om Yi A på www.bokhandelnlaholm.se

Onsdag 21 juni kl. 19
Ingmar Karlsson
– Inga vänner utom bergen
(Historiska Media)

Antalet kurder uppgår i dag till
omkring 30 miljoner. Trots att
de i årtusenden levt i ett område
större än Sverige har de aldrig
varit självständiga och är nu
världens största folkgrupp utan
egen stat.

Men kurdfrågan handlar inte
bara om en minoritets kamp mot majoriteten och den
passar heller inte in i ett enkelt schema av förtryckare
mot förtryckta. Den är fylld av paradoxer, krig mellan
stammar, skilda språk, konkurrerande samhällssystem,

idealistisk nationalism och separatism. Så hur ska man
bäst angripa kurdfrågan och vad har egentligen kurderna fått utstå genom historien?

I Inga vänner utom bergen skildrar diplomaten och Mellanösternexperten Ingmar Karlsson initierat kurdernas
brokiga historia. Boken är ett måste för den som vill ha
kunskap om dagens Mellanöstern.

Onsdag 12 juli kl. 19
Ulf Ellervik
– Glass för kemister och
andra livsnjutare
(Fri Tanke)

De allra bästa drinkarna – nu
i glassversion! Är du sugen på
en Tequila sunrise (apelsin
glass, grenadin och tequila), Piña coladasorbet med
Maliburom, eller föredrar du
en mer klassisk stil? Satsa på
Tonicsorbet med gin!

Ulf Ellervik är livsnjutare och kemist. Här kombinerar
han glass med sprit och kemi, och resultatet blir bokstavligt talat en cocktail av bästa slag.

Med över 30 recept på glassdrinkar, spännande berättelser om drinkarnas historia och pedagogiska förklaringar av kemin bakom det hela är Glass Ulf Ellervik
när han är som allra bäst. Efter succén med SVT-serien
”Grym kemi” och flera uppmärksammade böcker om
kemins mörka och ljusa sidor, tar han sig nu an njutning i form av glass. Vem kan motstå det?
Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds
universitet. Han forskar bland annat om botemedel
mot cancer och är en starkt engagerad kunskapsspridare inom kemins område. För sitt bok Ond kemi
belönades han med π-priset 2010.
Denna kväll bjuder vi naturligtvis på smakprov ur
boken!

Onsdag 19 juli kl. 19
Mikael Parkvall (& Lars
Melin)
– Laddade ord: en bok
om tankens makt över
språket (Morfem)

Har språket makt över tanken? Eller tanken makt över
språket?

Det är många som tror på
språkets makt över tanken
och gärna vill försöka förändra verkligheten genom
valet av ord. Vi hittar gott om exempel på detta i
byråkratin, i tankesmedjorna, bland aktivisterna, bland
marknadsförarna och till och med i vetenskapens värld.
Ordval och språkbruk leder ofta till bråk och gräl – inte
minst i sociala medier. I Laddade ord har två lingvister
undersökt vilka ord det bråkas mest om i dag, studerat
debatten om dessa ord och de språkliga grundlagar
som styr spelet om orden.

Det råder förstås ingen tvekan om att språket utvecklas, precis som våra tankar om språket. Ord som var
neutrala och gångbara i går kan vara helt omöjliga i
dag. Allt går dock inte i samma riktning, varken mot
ökad tolerans eller mot rigidare regler. Utvecklingen
går snarare kors och tvärs. Och till skillnad från positionerna i många moderna ordstrider är språket varken
höger eller vänster.
Mikael Parkvall är lingvist vid Stockholms universitet.

OBS!

För våra evenemang gäller endast förköp.
Du anmäler dig som vanligt men biljetten måste
betalas inom 10 dagar annars stryks anmälan.
Betala i butiken, till bg 659-0558 eller
Swish 123 603 92 83.
Ange datum betalningen gäller samt namn &
e-post.

Onsdag 26 juli kl. 19
Majgull Axelsson
– Ditt liv och mitt
(Brombergs)

Märit kliver av tåget i Lund
utan att själv förstå varför. Det är över femtio år
sedan hon var här och hon
har inte längtat tillbaka en
sekund. Hit kom hon som
lovande läkarstuderande
på 60-talet, en tid då folkhemmet växte och blomstrade. Men på Norra kyrkogården vittnar en massgrav
om en annan verklighet. Här hamnade patienterna från
Vipeholm, den stora anstalten för så kallade sinnesslöa
strax utanför Lund. Det var där hennes bror gick under.
Han som kallades Tok-Lars, Vidundret eller Haltelyttelasse. Vad var det som hände för alla dessa år sedan?
Och vem bär egentligen skulden?

Ditt liv och mitt är en berättelse om en systers sökande efter sanning och upprättelse, om dem som inte
fick vara med när svenska folket blev världsmästare i
välfärd. En omskakande roman om hämnd, familjehemligheter och skuld.
Majgull Axelsson slog igenom med Aprilhäxan (1997)
som belönades med Augustpriset.

Boktips på Café Sockerdrömmen
Lördag 8 & 22 juli kl. 14.30

Två lördagar bjuder vi in till en
härlig eftermiddagsstund då Diana
presenterar nya spännande böcker
(som du får köpa till specialpris
vid dessa tillfällen) 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.

Lördag 29 juli kl. 15
Eiríkur Örn Norðdahl
– Dumhet (Rámus)

Vad händer om världen vi
lever i plötsligt försvinner i
ett ögonblick av ouppmärksamhet? Eiríkur Örn Norddahls Dumhet är en roman
om framtiden och dystopins
banalitet, om att se allt och
bli sedd överallt, om behovet
att synas och vår okontrollerbara nyfikenhet. Om litteraturen och konstens meningslöshet och betydelse samt
fåfänga, kärlek och svek.

I en odefinierbar framtid i Ísafjördur, på Islands nordvästra hörn, lever de två författarna Akí och Leníta
Talbot, separerade men ännu inte skilda, som, i ett samhälle där man ständigt är övervakad och alltid kan se
allt man önskar, har fallit för att med sex och svartsjuka
plåga varandra.
Med sin rasande språkekvilibrism berättar Norðdahl
klart och koncist en historia försatt i en bister värld där
vi inte vem som har tagit över kontrollen. En framtid
som liknar vår samtid där människor ständigt söker
efter mening och där sociala medier skapar självupptagna personligheter. Med ironi och humor tecknar
Norðdahl en mörk bild av den västerländska kulturen
där vi kan fråga oss hur många kattbilder en islänning
egentligen måste lägga ut på Facebook för att glömma
flyktingbåtarna på Medelhavet.
Eiríkur Örn Norðdahl har i isländsk TV kallas för en
Snorre Sturlasson för det 21:a århundradet. Norðdahl
är född i nordvästra Island och har gjort sig ett internationellt namn som romanförfattare och poet. Eiríkur,
som pratar svenska och bor växelvis i Västerås och
Ísafjörður, är inte bara den enda islänning som inte
läst Fria män av Laxness utan har också hyllats världen
över för sina spektakulära uppläsningar och framträdanden.

Onsdag 2 augusti kl. 19
Mariette Lindstein
– Via Terra-trilogin
(Forum)

Femton år har gått sedan
Sofia flydde sekten på Dimön.
Sektledaren Franz Oswald
har inte synts till sedan dess,
men när en skoningslös
storm sveper över Sverige
kliver han ut ur skuggorna.
Han är redo att ta sin sekt
ut i världen och blir med sitt
nya miljömedvetande mer
populär än någonsin.

Men bakom fasaden utövar han en grym och manipulativ tyranni som inte minst drabbar sektens barn. Två av
dem är sönerna Thor och Vic som uppfostras enligt sektens teser till att bli trofasta soldater i faderns tjänst.
Men ju äldre Thor blir, desto mer växer tvivlen. Vem är
egentligen Franz Oswald? Och hur långt är han beredd
att gå för att behålla sin makt?
Mariette Lindstein gick som tjugoåring med i den kontroversiella scientologirörelsen. Under tjugofem års tid
arbetade hon på alla nivåer i kyrkan, inklusive toppen
av hierarkin, på dess högkvarter utanför Los Angeles.
2004 rymde hon. I dag arbetar Mariette som författare
och föreläsare på heltid, hon har vigt sitt liv åt att upplysa andra om sektproblematiken.
Under kvällen medverkar också Mariettes man Dan
Koon som skrivit boken Ruhtless, om den nuvarande
Scientologiledaren David Miscavige. Boken är skriven
tillsammans med Miscaviges pappa, och har blivit en
uppmärksammad storsäljare i USA. Mariette och Dan
träffades i Scientologirörelsen och rymde från den
tillsammans.

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

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. Nytt för i
år är att Linda även kommer att göra egen glass!
Läs mer om Sockerdrömmen på hennes
blogg: www.sockerdrommen.se eller på
facebook.

Sockerdrömmen på bokhandlargården är öppet 10
juni till 12 augusti.
Ons–Fre 12–18
Lör 10–14
Evenemangen kostar 100 kr/pers. (boktipsen på
Café Sockerdrömmen 75 kr). Anmäl dig och betala
sedan biljetten inom 10 dagar (annars stryks din
anmälan). Vi bjuder på dryck och lite somrigt
plock att äta till. Vid vackert väder kommer vi att
vara på bokhandelns innergård.
Bindande anmälan till evenemangen snarast –
imorgon kan det vara fullsatt! Meddela ev. mat
allergier vid anmälan. Insläpp 30 min innan.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se
@boklaholm #boklaholm

