
BOKNYTT

Det var en vykortsvacker lördag 
i Nueva Andalucía 21 maj, när 
Sydkustens chefredaktör Mats 
Björkman firade boksläppet av 
sin debutroman ”Fem veckor i 
Granada” med att signera  
exemplar vid marknaden i  
Puerto Banús (Marbella).

På terrassen till Starz Café, under 
en blå himmel och omgärdad av 
blommande jakarandaträd fick 
Mats besök av mycket varierande 
slag. Det kom prenumeranter på 
SK Premium för att få ett signerat 

exemplar av romanen till speci-
alpris, svenskar som passade på 
att köpa en bok samtidigt som de 
besökte loppmarknaden, nord-
bor som bodde på gångavstånd 
och tittade förbi samt en hel 
del som sprang in i bokståndet 
oplanerat, men som gick hem 
med ett dedikerat exemplar. Det 
var dessutom många intresserade 
icke-skandinaver som undrade om 
romanen kunde erhållas på deras 
språk, bland annat tre damer från 
Granada som var särskilt nyfikna 
på vad som skrivits om deras 

hemstad. De fick beskedet att det 
spanska råmanuset är klart, men 
att de får ge sig till tåls i några 
månader innan den spanska ver-
sionen ges ut.

Mats Björkman kommer att ha 
ett stort antal föredrag och bok-
signeringar i höst. Hans agenda 
är publicerad på författarsidan, 
där det dessutom går att beställa 
signerade exemplar av boken, som 
postas.
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BOKSLÄPP VID MARKNADEN

BERIT PARKEBORN OCH HENNES VÄNINNA HADE SETT ANNONSERINGEN OM BOKSIGNE-
RINGEN PÅ SOCIALA NÄTVERK.

#DAGENSBILD 
VACKRA RONDA
Jag måste säga att Richard är en 
mycket fin och skicklig fotograf 
som fångar platser och stämningar 
på ett fantastiskt sätt. Många av 
hans bilder sitter jag gärna och 
försjunker i som denna. Hoppas 
du fortsätter att skämma bort oss 
läsare med en fortsatt fotografisk 
upptäcktsresa.

Einar Friberg 

SKPEDIA: 41 ÅR SEDAN 
STATSKUPPSFÖRSÖKET
Då satt vi på helspänn på natten 
och undrade hur det skulle sluta. 
Kung Juan Carlos tal lyssnade vi 
också på det kändes faktiskt lug-
nande. Man fattade inte riktigt att 
detta kunde hända.

Lisbeth Swahnberg

DE GRÄVER I GAMLA SÅR
Tack för att ni skriver om detta.

Laila Lindblad 

#DAGENSBILD 
”BOTAFUMEIRO” I SANTIAGO
Att få se den i auktion är belöning-
en efter 70 mil till fots. Mäktigt.

Anki Örnö 

#SK30 CLUB NÓRDICO 
REVY ÅR 2006
Oj! Så skoj att se.

Birgitta Lindström 

#SK30 BRÖDERNA 
BJÖRKMAN JUBILERAR
Tack för alla nyheter genom åren! 
Hoppas ni fortsätter länge än. Ni är 
bara bäst.

Eva Christina Sundström 

Tack för allt ert jobb alla nyheter 
och svar på olika frågor. Snart är 
jag tillbaka i Nerja. Mina föräldrar 
hade boende där under 80-90 
talet.🌞

Madeleine Rosensohn 

Fantastiska killar 😃
Annki Svensson 

Tack för proffsigt och trevligt jobb!
Kerstin Wiklund 

Tack för all seriös information. 
Dags att bli premium igen!

Carola Nicklasson 

LÄSARFORUM

Dela du också dina åsikter på
sydkusten.es och Facebook!

Sydkustens chefredaktör fick signera många exemplar.

matsbjorkman.com I

CAMILLA JÄDERHOLM HADE MEMORERAT LÖSENORDET FÖR ATT FÅ SPECIALPRIS PÅ 
BOKEN, SOM PRENUMERANT PÅ SK PREMIUM.

KULMEN PÅ MER ÄN FYRA ÅRS ARBETE. BAKOM BOKSLÄPPET PÅ STARZ CAFÉ 21 MAJ LIGGER EN ENORM RESEARCH SOM MATS BJÖRKMAN GJORT, FÖR ATT KARTLÄGGA OCH I SIN 
DEBUTROMAN ÅTERGE DE VERKLIGA HÄNDELSERNA I GRANADA 1922.
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