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Ett modigt förlag med viktiga böcker
Den som avslöjar de verkliga extremisterna - sionisterna - "får inte vara med" i vårt land. Det är som på 30-talet, då det
var nazismen som knappt fick kritiseras. Min egen farfar försökte varna, men ingen ville lyssna. ("Stalin värre än Hitler",
av Ulf Erlingsson, 2009-10-19: "han läste Hitlers program - till skillnad från de flesta - och försökte sedan varna folk för
Hitler".)
För att förstå den nuvarande situationen vill jag själv rekommendera dessa böcker från Alhambra förlag, som just nu
erbjuds till 20% rabatt och vid två eller fler samtidiga böcker bjuder Alhambra på portot (klippklistra, fyll i antal och mejla
Alhamra förlag - ange namn, adress, ort, tel.):
...... Blommor i Galiléen, av Israel Adam Shamir
Inb. / 207 s. /
Ord. pris 245 kr / För brevvänner 196 kr
...... Motsägelser om 11 september: ett öppet brev till USA:s kongress och press
av David Ray Griffin / 344 s. / Inbunden
Ord. Pris 220 kr / För brevvänner 176 kr
...... CIA och 11 september: Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll
av Andreas von Bülow (f.d. forsknings- och teknologiminister i Tyskland)
256 s. / Inbunden / Förord av Ingvar Rydberg
Ord. Pris 225 kr / För brevvänner 180 kr
...... Gåtorna kring den 11 september
av Eric Laurent (f.d. utrikeskorr. för franska Le Figaro)
Ord. pris 180 / För brevvänner 144 kr
...... Bushs okända värld: Religionen, affärerna, de hemliga nätverken
av Eric Laurent / 208 s. / Inbunden
Ord. pris 165 kr / För brevvänner 132 kr
...... Usama bin Ladin: Död eller levande? av David Ray Griffin
128 s. / Häftad
Ord. pris 128 / För brevvänner 102 kr
...... Är världen upp och ner? av Lasse Wilhelmson
175 s. / Hft. / Ord.pris 150 kr / För brevväner 120 kr.
...... Ung i Palestina: Att vara tonåring under ockupation
av Anne Casparsson och Britta Abotsi
167 s. / Inb. / Illustr. / Ord.pris 180 kr / För brevvänner 144 kr
Namn...............
Adress............
Ort..................
Tel...................
Mejlas till Alhambra förlag .
Besök även alhambra.se på nätet.
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