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Onsdag 29 juni kl. 19
Ingmar Karlsson
– Den nya
världs(o)ordningen
(Historiska Media)

Berlinmurens fall 1989 och kalla
krigets slut markerade på många
sätt en ny era. Somliga tänkare,
med den amerikanske statsvetaren och författaren Francis
Fukuyama i spetsen, menade
att ”historiens slut” infunnit sig,
och att den liberala demokratin därmed visat sig vara
det mest eftersträvansvärda styrelseskicket. En annan
falang, med bland andra den amerikanske statsvetaren
Samuel P. Huntington, ansåg tvärtom att kampen var
långtifrån över – det var bara konfliktytorna som hade
flyttats från ideologier till kulturkretsar.

Utifrån de senaste decenniernas faktiska politiska
utveckling avfärdar den tidigare diplomaten Ingmar
Karlsson båda synsätten som felaktiga. Karlsson menar
istället att den liberala demokratin idag är mer hotad
än på länge och att dagens farligaste politiska konflikter inte står mellan olika kulturer, utan inom dem. Det
främsta exemplet på detta är den uppslitande kulturkamp som just nu utspelas i det amerikanska samhället, mellan demokrater och republikaner. En kamp som
den 6 januari 2021 ledde till att en mobb påhejad av
Donald Trump stormade den amerikanska kongressen.
I Den nya världs(o)ordningen bidrar Ingmar Karlsson
med såväl initierade betraktelser som spaningar om
vad som står på spel under kommande år.

Ingmar Karlsson kommer också berätta om sin självbio
grafiska bok Ett utrikes liv som utkom förra året.

Efter en anspråkslös uppväxt i småländska Burseryd
påbörjade Ingmar Karlsson den klassresa som skulle
innebära 40 år i utrikesdepartementets tjänst. Under
tre decennier tjänstgjorde han som diplomat i ett flertal
länder, från Colombia till Kina. Han var i Damaskus när
invandringen av syrianer till Sverige började och förut
såg kommande decenniers integrationsutmaningar. I
Beijing iakttog han reaktionerna på baklängesrevolu
tionen i Kina som lade grunden för dagens aggressiva

statskapitalism. Han befann
sig också i Bonn när muren föll
och Tyskland enades, i Prag och
Bratislava efter Tjeckoslovakiens delning samt i Istanbul när
förhoppningar fortfarande fanns
om en demokratisk utveckling i
Turkiet. Med kritisk blick skildrar
författaren såväl egna upplevelser som hur dessa skeenden
påverkat Sverige.

Ett utrikes liv innehåller minnen från Ingmar Karlssons
alla uppdrag, men också från resor på egen hand. Dessutom återges personliga möten med ledande politiker
som Olof Palme, Fidel Castro, Moshe Dayan, Václav
Havel och många andra.

Onsdag 6 juli kl. 19
Josefin Johansson
– Dynamitgummor
(Mondial)

Pang! Bang! Bom! I Nobelprisets explosiva 120-åriga historia har 57 kvinnor belönats
med utmärkelsen – och här
får du träffa dom allihop.

Hur forskar man i ett stall?
Hur skriver man en bok på rymmen? Hur medlar man
fred med enbart ett tält och en t-shirt? Detta och jättemycket mer får du lära dig i DYNAMITGUMMOR.

Men är det bara dessa ladies som gjort stora bedrifter?
Nej, det finns många fler! Så därför får ni också ett
gäng bubblare som kanske borde ha fått Nobelpris.

Josefin är komiker och artist. Född och uppvuxen i
Stubbabo, Småland och har nu ett hus i Ysby utanför
Laholm. Hon har skrivit och agerat för radio, tv och
scen sedan 2006 och hunnit medverka i produktioner
som Allsång på Skansen, Så ska det låta, Intresseklubben,
Kändisbarnvakten och Morgonpasset i P3. Josefin blev
utsedd till Årets kvinnliga komiker 2017 på Svenska
standupgalan och vann På spåret 2018. Hon är också
programledare för Smartare än en femteklassare på SVT.

Lördag 9 juli kl. 11–13
Björn Hellberg signerar
– Vena Amoris (Lind & Co)
Ännu ett fall för Sten Wall.

Onsdag 13 juli kl. 19 på Laholms Teater OBS!
Niklas Källner
– Ser du inte vad jag säger? – Om gester, minspel, tonfall och andra sätt
att prata utan ord
(Bonnier Fakta)

Ser du inte vad jag säger är uppföljaren till Niklas Källners bok
Och bilen går bra?. Denna gång
tittar han närmre på allt det
som inte sägs men som berättar lika mycket som det talade
eller skrivna ordet. Med humor
och nyfikenhet dyker Källner
in i fascinerande forskning om
ansiktsuttryck, röstlägen, gester
och mimik. Hur kommer det sig att vissa ser sura ut
när de är intresserade och varför uppfattas clowner
som obehagliga? Niklas Källner delar med sig av
lärdomar från sitt yrke som journalist där han insett
att ögonkontakt kan vara överskattad och att man kan
framstå som trevlig trots att man ställer obekväma frågor. Han bjuder även på personliga anekdoter, som den
gången han fick fly in i en vassrugg efter ett misslyckat

OBS!

För våra evenemang gäller endast förköp.
Du anmäler dig som vanligt men biljetten måste sedan
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.

kroppsspråk. Ser du inte vad jag säger är en bok som
ger dig helt nya perspektiv på hur vi kommunicerar
med varandra utan ord.

Niklas Källner är journalisten och programledaren som
utmärkt sig genom sin unika förmåga att närma sig och
samtala med människor av alla åldrar och bakgrunder
om såväl vardagliga som existentiella frågor. Han är
känd från tv och radio, i program som Arvinge okänd,
Skavlan, Delat land, I särklass med Niklas och Spanarna
i P1. 2015 gjorde han debut som författare med intervjuboken Tills man dör lever man och 2018 kom hans
bok Och bilen går bra?, om det viktiga kallpratet.

Lördag 16 juli kl. 15
Dianas bästa boktips

En trevlig eftermiddagsstund då Diana presenterar nya
spännande böcker (som du får köpa till specialpris vid
detta tillfälle). Naturligtvis planerar vi att vara på vår
innergård, men vid dåligt väder är vi inne i Bokhandeln. Du anmäler dig som vanligt. Vi bjuder på fika från
Cecil. Kostnad 75 kr.

Onsdag 20 juli kl. 19
Pablo Wiking-Faria
– Hallands historia – Gränsland genom tiderna
(Hallands Akademi)
Ett län som Halland hamnar
lätt i skuggan, när nationernas historia ska skrivas.
Både i dansk och svensk
historieskrivning är Halland
i skymundan. Sällan står
landskapet i centrum. Men
sedan 1950-talet har forskningen om Halland utvecklats
enormt, både inom historia
och arkeologi. Det ger nya
möjligheter att skildra Hallands spännande och särpräglade förflutna.

I boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna
får läsarna möta de stora linjerna i Hallands utveckling, från istiden till våra dagar. Boken skildrar
avgörande skeden i länets politiska och ekonomiska
historia samt inom konst och kultur. De många människornas livsvillkor och erfarenheter löper som en röd
tråd genom boken.
– Det är en modern historiebok med nya perspektiv
tillsammans med analys, och även ett avtryck av vår
tid och hur vi skildrar historia nu, förklarar Pablo
Wiking-Faria som är redaktör för boken.

Läs sommarens
boktips av Diana
i Magasin Laholm

Evenemangen kostar 100 kr/pers. (om inget
annat anges). Anmäl dig först 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. Den 13 juli är vi på
Laholms teater och där blir det enbart förfriskning efteråt i samband med signeringen.

Bindande anmälan till evenemangen snarast –
imorgon kan det vara fullsatt! Meddela ev. mat
allergier vid anmälan. Insläpp 30 min. innan på kvälls
evenemang, 15 min. på eftermiddagsevenemang.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

Öppet hela sommaren!

I vår Reakällare
fyndar du bland
tusentals titlar,
alla valda med
samma omsorg
som vårt övriga
sortiment!

I Antikvariska rummet kan du hitta de mest
överraskande och udda titlar, men också de
mest välkända. Du får gärna lämna in böckersom
du inte längre har plats för, bara de är i någotsånär bra skick.
Du får ingen
ersättning för de
böcker du lämnar
in, men efter hand
kommer delar
av försäljningen
att gå till någon
hjälporganisation.

Fina[på L
oppan
hörnet]
Gillar du gamla fina
prylar så är Fina Loppan något för dig!
Här hittar du keramik,
porslin, textilier och
allt som tänkas kan
från flera årtionden
tillbaka!
Vi fyller på med
ojämna mellanrum så
det är värt att komma
ofta!

Öppet (de flesta) lördagar 10–14, hela juli
och första veckan i augusti måndag–fredag
10–18, lördag 10–14.
Följ oss gärna på
Instagram och Facebook (@finaloppan)
för info om eventuellt
ändrade öppettider
och för att se vad vi
fyller på med i hyllorna!

Fina Loppan

Betalning med swish
eller kontanter.

[på hörnet]

Storgatan 3, Laholm (ingång via Bokhandeln)

