
Välkommen 
att lyssna till författarna!

Namn: .........................................................................................................................

Adress: ........................................................................................................................

Postadress: ..................................................................................................................

e-post: .........................................................................................................................

* Fraktkostnad på 39 kr tillkommer oavsett antal beställda böcker. 
Frågor om din beställning besvaras av förlaget, telefon 046-33 34 50. 

Jag vill beställa ........ st exemplar av 
Svensk historia för endast 259:-/st*

SpecialpriS för hiStoriSka föreningenS medlemmar!

* Fraktkostnad på 39 kr tillkommer oavsett antal beställda böcker. 
Frågor om din beställning besvaras av förlaget, telefon 046-33 34 50. 

Författaren Sten Rylander
©Hasse Schröder

Kryssa i denna ruta om du INTE vill motta nyhetsbrev via e-post från Historiska Media. Kryssa i denna ruta om du INTE vill motta nyhetsbrev via e-post från Historiska Media. 

Plats: Akademibokhandeln, Sandgärdsg 15, Växjö
Tid: Onsdagen 3 oktober kl 18.00

Den 3 oktober är det boksläpp för ett efterfrågat  
standardverk: Svensk historia. Äntligen sammanfat-
tas 500 år av svensk historia i en bok! Författarna 
Olle Larsson och Andreas Marklund berättar om 
arbetet med boken och om utmaningen att välja 
bland godbitarna i svensk historia!  
Deras presentation följs av trevligt mingel. 

Passa på att beställa boken redan nu!
Vi erbjuder ett specialpris till alla medlemmar i 
Historiska föreningen i Växjö. 
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INb, 420 SID, RIKT ILL I FÄRg
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e-post: .........................................................................................................................

Välkommen 
att lyssna till författarna!

SpecialpriS för hiStoriSka föreningenS medlemmar!

UTKOMMER: OKTObER 2012
INb, 420 SID, RIKT ILL I FÄRg

Plats: Akademibokhandeln, Sandgärdsg 15, Växjö
Tid: Onsdagen 3 oktober kl 18.00

Den 3 oktober är det boksläpp för ett efterfrågat  
standardverk: Svensk historia. Äntligen sammanfat-
tas 500 år av svensk historia i en bok! Författarna 
Olle Larsson och Andreas Marklund berättar om 
arbetet med boken och om utmaningen att välja 
bland godbitarna i svensk historia!  
Deras presentation följs av trevligt mingel. 

Passa på att beställa boken redan nu!
Vi erbjuder ett specialpris till alla medlemmar i 
Historiska föreningen i Växjö. 



Historiska Media
Svarspost
Kundnr 205 443 53
228 20 Lund

Frankeras ej
Historiska

Media
 betalar 
portot

Historiska Media
Svarspost
Kundnr 205 443 53
228 20 Lund

Frankeras ej
Historiska

Media
 betalar 
portot

Köp boken till 
specialpris

259:-/st

Välkommen 
         på 
boksläpp!

Välkommen 
         på 
boksläpp!

Köp boken till 
specialpris

259:-/st


