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Tisdag 26 februari kl. 9.30
Bokrea!

Årets stora Bokrea startar. I år på ett litet annorlunda
sätt men vi har gjort vårt bästa för att kunna bjuda på
en gammaldags (i ordets mest positiva bemärkelse)
rea med många titlar, där vi hoppas att du skall bli
överraskad! Inga höga travar av några få utvalda titlar,
utan kanske bara ett, två eller tre exemplar av desto
fler böcker! Så, även i år har vi ansträngt oss extra för
att Du skall få uppleva en riktig bokrea, när den är som
bäst!

Onsdag 6 mars kl. 19*
Ingmar Karlsson
– Det omaka paret
(Historiska Media)
Ett land på kartan – två
skilda folk.

Efter första världskriget
ritades Europas karta om.
Polen återuppstod efter att
ha varit borta från kartan
i 123 år, Jugoslavien samt
Tjeckoslovakien bildades.

Det omaka paret är berättelsen om tjeckernas och
slovakernas historia, om
Tjeckoslovakiens tillkomst och dess upplösning. Ett
land som fanns på kartan i nära 75 år men som bestod
av två folk utan en gemensam historia.
Ingmar Karlsson var 1996–2001 ambassadör i Tjeckien och Slovakien och har djupgående kunskaper om
regionen.

Onsdag 27 mars kl. 19*
Salomon Schulman
– Käre Moyshe!
Käre Shloyme!
(Weyler)

–

Två svenska judar, den
ene uppväxt i Malmö,
den andre i Kristianstad, båda präglade
av den dödens skugga
som deras föräldrar bar med sig från
upplevelserna under
Förintelsen, försöker i
en brevväxling förstå
vad detta arv inneburit för dem.

Salomon Schulman revolterade som ung starkt mot
nästan allt vad judiskt liv var, men har i vuxen ålder
återvänt, framför allt till den jiddischkultur hans föräldrar var en självklar del av. Mose Apelblat, uppväxt
i en ortodox familj, har förblivit traditionen, om inte
den starka tron, mer trogen.

I breven diskuterar de judisk identitet, antisemitism
och inställningen till Israel. Deras berättelse lyser upp
en mörk plats i den svenska samtidshistorien och fogar in sig i raden av uppväxtskildringar av bland andra
Leif Zern, Göran Rosenberg och Kenneth Hermele.
Salomon Schulman är författare, översättare av jiddischlitteratur, barnläkare och barnpsykiatriker. Mose
Apelblat är frilansande skribent och fd. EU-tjäsnteman.

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.

23–29 april Världsbokveckan
Under världsbokveckan satsar
bokhandeln extra på barn och
ungas läsande. Information kommer att gå ut till skolorna. Mer
information om detta kommer
också att finnas på vår hemsida.

Onsdag 24 april kl. 19*
Maria Lilja
– Signe & Sigge
(Mondial)
I fyrtio år var författaren Signe Björnberg
gift med maken Gösta.
Hon skrev ett hundratal
romaner om den eviga
kärleken, men hennes
egen kärlekshistoria
slutade i tragedi.

Signe Björnberg går
till historien som en av
Nordens mest produktiva författare. Hennes produktion omfattar etthundrafemton romaner och ett femhundratal noveller
skrivna under pseudonymen Sigge Stark. Men trots
att hon var en Sveriges mest lästa författare, var hennes författarskap ständigt kritiserat och skrivandet
gjorde henne aldrig rik.
I Signe & Sigge tecknar Maria Lilja ett porträtt av ett
författarskap utöver det vanliga och ett livsöde som
berör. Denna roman präglas också av en unik tillgång
till material som aldrig tidigare publicerats.

Du har väl inte missat de senaste
lokala böckerna?

Snöfallet och andra
spänningsnoveller
innehåller tretton berättelser – både nyskrivna
och sådana som varit
publicerade tidigare i
olika sammanhang. Sten
Wall medverkar i en del
av berättelserna. I de
övriga föredrar han att
diskret stiga åt sidan för
att samla kraft åt framtida brottsbekämpning i
Staden.

Boken om Hasslöv
– Folket och historien

Tidevarv
– en halländsk familj under
förra sekelskiftet
Kurt Karlsson glömde
inte sin skolavslutning
där handlaren i byn sa till
barnen att det inte räcker
med kunskaperna från de
sex skolåren utan att det
alltid finns något nytt att
lära sig. I den här boken
finns berättelser han
skrev, om sin barndom
och uppväxt, livet på gården i Hov och arbetet och
politiken i Laholm.

Ahla skola
– Skolfoto från 1932–1970

För mycket böcker och för liten plats?

Om du känner att du har för mycket böcker och för
liten plats hemma så kan vi råda bot på det eftersom vi
har öppnat ett Antikvariskt rum! Vill du sortera ut och
lämna ifrån dig böcker till oss tar vi gärna emot, och
försöker sedan sälja dem. Tanken är att det vi får in
från försäljningen i Antikvariska rummet skall gå till att
köpa in dynor/kuddar till stolarna vi använder på våra
evenemang så att alla rumpor får det lite mjukare. Bra
va!? OBS att du lämnar in de böcker du själv vill, utan
ersättning, och att de ska vara i någotsånär skick...

Inför sommaren

I maj/juni beräknas vårt
sommarprogram vara klart.
Det kan bli fler evenemang i vår, så kom in och håll
dig underrättad! Anmäl din e-postadress på vår
hemsida, så missar du inget. Där finns också mer
information om vad som händer i bokhandeln.
Författarkvällarna (*) kostar 100 kr/pers. Anmäl
dig och betala sedan biljetten inom 10 dagar (annars stryks din anmälan). Vi bjuder på dryck och
något att äta till. Kvällarna avslutas med signering,
kaffe och kaka.
Bindande anmälan snarast! Meddela ev. matallergier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före utsatt tid.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

