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Onsdag 24 februari kl. 8
Bokrea!

Årets stora Bokrea startar. 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! Även i år har vi ansträngt
oss extra för att Du skall få uppleva en riktig bokrea,
när den är som bäst! Dessutom bjuder vi på frukost kl.
8–10 första readagen! Välkommen in och hämta vårt
reablad eller se det på hemsidan.

Onsdag 2 mars kl. 19*
Ulf Clarén &
Staffan Olander
– Piraterna på Öresund,
vi minns Radio Syd,
Skånes egen radio
(Kira)

Klockan närmade sig
midnatt, onsdagen den 19
januari 1966, när piratradiodrottningen Britt Wadner
greppade mikrofonen i Radio Syds studio på fartyget
Cheeta II. För lyssnarna berättade hon att isläget nu
tvingade dem att lämna sin plats på internationellt
vatten i Öresund, varifrån de sände, men att de snart
skulle vara tillbaka. Vad lyssnarna inte visste var att
det skulle bli den allra sista sändningen från Radio
Syd, piratradiostationen som under sex intensiva år
engagerat advokater, politiker, ledarskribenter, affärsidkare, artister, kulturpersonligheter och, inte minst,
en stor och hängiven lyssnarskara. Det har gått femtio
år sedan landets första piratradiostation tystnade.
Kampen mot politikerna och myndigheterna blev till
slut för svår för radiostationen som var föregångaren
till dagens reklamradio. Författarna Ulf Clarén och
Staffan Olander gjort en djupdykning i arkiv och andra
gömmor och letat upp entusiaster och nyckelpersoner
från när det begav sig för att berätta historien om

Radio Syd genom bilder, tidningsklipp, löpsedlar och
intervjuer. Det är en historia full av motståndskamp
och demonstrationer, åtal och fängelsedomar, stormar
och dramatik. Men också av glädje, engagemang, profiler och massor av musik.

Ulf Clarén har varit verksam som journalist i Malmö
sedan mitten av 80-talet. I tio år, från 1997, var han pro
filerad tv-krönikör i dagstidningen Sydsvenskan och
sedan 90-talet har han också arbetat som nöjes- och
kulturreporter.
Staffan Olander har varit verksam som bankdirektör
i Lund och Ystad. Staffan har alltid varit intresserad
av populärmusik alltsedan han som tonåring började
lyssna på Radio Syd. Musikintresset blev känt genom
Staffans deltagande i ”Tiotusenkronorsfrågan” 1973
och många radioprogram om bland annat The Beatles
genom åren.

Onsdag 6 april kl. 19*
Yens Wahlgren
– Liftarens parlör till galaxen,
En berättelse om 101 språk
som egentligen inte finns
(Volante)

Klingonska, valyriska, syldaviska,
na’vi, lilliputianska, orkiska. Det är
några av de 101 påhittade språk
som den här boken handlar om.
Fast det handlar om språk så är det här ingen grammatikbok eller lexikon – det är en upptäcktsfärd genom tid
och rum, genom världar och universum som uppstått i
fantasin, genom populärkultur och språknörderi.
Det handlar om språk som egentligen inte finns. Språk
från länder som inte existerar, utomjordiska språk, mytologiska varelsers språk och språk som talas i en tänkt
framtid eller i en parallell verklighet. Men det är också
språk som i allra högsta grad är levande här på jorden,
tack vare entusiastiska fans.

Följ med på en resa från nunnan Hildegard av Bingen
på 1100-talet, över Swift och Rabelais till Pingu och
Linus på Linjen. Vidare från Tolkien, klingonska, Star
Trek, Game of Thrones, Tarzan och Tintin, till dystopiska dialekter hos Burgess och Orwell.

Yens Wahlgren är xenosociolingvist, kommunikatör och
skribent. Han jobbar på Lunds universitet och har ett
förflutet som journalist.
Yens är intresserad av språk som nästan inte finns.
Språk som knappt går att använda för kommunikation.
Konstgjorda språk i litteratur och populärkultur.
Han har en fil. kand. i klingonska, och hans ”Klingon
as linguistic Capital” är fortfarande ett standardverk
i studiet av det utomjordiska språket klingonska och
dess talare.
yI’el!

Måndag 18 april kl. 14
Vi eftermiddagslediga i Mellbystrandsgården

Att läsa är att dela. Diana Lavesson delar med sig av
aktuella boktips i Mellbystrandsgården, Cirkelvägen 19,
Mellbystrand. Ingen kostnad eller anmälan.
I samarbete med:

23–29 april Världsbokveckan

Under världsbokveckan satsar
bokhandeln extra på barn och
ungas läsande. Liksom förra året
kommer alla barn i åk 1 som
kommer till bokhandeln att få
en bok som gåva. Det enda som
krävs är att man säger ”Läsa är
kul!”. Information kommer att gå
ut till skolorna. Mer information
om detta kommer också att finnas på vår hemsida.

Torsdag 28 April
kl. 18–21 Vårkväll på stan

Mer info kommer, kom in i butiken eller se på vår hemsida.

Onsdag 18 maj kl. 19*
Set Mattsson
– Så länge min bror andas
(Historiska Media)

Sensommaren 1943 försämras
situationen snabbt för Danmarks judar. De som kan flyr
över havet till Sverige, och en
av dem är Gila Gerson.

Kvar på ett sjukhus i Köpenhamn finns hennes älskade
lillebror, Jakob. Innan den unga
kvinnan lämnar sitt hemland ger hon sig själv ett löfte
att till varje pris rädda sin bror.

Sent på hösten återvänder Gila till det ockuperade Danmark, och möts av beskedet att hennes bror är spårlöst
förvunnen. Tillsammans med väninnan Ilse Pedersen
påbörjar hon det desperata sökandet efter Jakob. I sin
jakt får de hjälp av den danska motståndsrörelsen, och
snart befinner de sig i livsfarliga situationer som sätter
både deras vänskap och mod på prov.
Så länge min bror andas är en fängslande historisk
thriller som skildrar krigets brutalitet, och parallellerna till dagens flyktingkriser är skrämmande. Set Mattsson har tidigare skrivit en kritikerrosad kriminaltrilogi
om 40-talets Malmö.
Set Mattsson är sjuksköterskan som utbildade sig till
journalist, och sen debuterade som författare med
Ondskans pris 2012. En suggestiv kriminalroman som
bygger på verkliga händelser.
Tack till medverkande förlag:
Kira, Volante & Historiska Media

Inför sommaren
Jippi!

I maj/juni beräknas vårt
sommarprogram vara klart.

Sockerdrömmen blir sann!

Äntligen kan vi avslöja att det i sommar blir
café i Butiken på hörnet och på vår innergård.
Det blir färglatt, vackert, glutenfritt och så
klart väldigt gott. Med andra ord en riktig
sockerdröm!

Mer info i butiken och på vår hemsida framöver. Läs också i Magasin Laholms vårnummer.

Det kan bli fler evenemang i vår, så kom in och
håll dig underrättad! Vill du få info via e-post?
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. (om
inget annat anges). Köp gärna din biljett samtidigt som du anmäler dig. Vi bjuder på dryck och
något att äta till. Kvällarna avslutas med kaffe
och kaka.
Bindande anmälan snarast! Meddela ev. mat–
allergier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före
utsatt tid på författarkvällarna.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se
@boklaholm

