
Hej!

Jag har tråcklat ihop en roman som ni härmed får chansen att ge ut. Tråcklat, för det är en helt ny 
typ av bok; ett nystan socialrealistisk samhällskritik à la Sjöwall/Wahlöö, en rulle stadig Tolkientråd 
och en härva Tarantino.

Berättelsen kretsar kring syskonen Hvárek och Naike som har tvingats fly från sitt hemland. De 
kommer till en rik stad som till en början ser ut att vara allt de drömt om. Snart inser de att det är en 
hårt segregerad plats, där de rika har monopol på alla högre ämbeten, alla offentliga inkomster och 
dessutom inte betalar någon skatt. Syskonens svar på förtrycket skiljer sig väldigt åt: Hvárek söker 
sitt ursprung, går djupare in i hemlandets traditioner; Naike, som inte ser någon framtid bland sitt 
eget folk och deras patriarkala idéer, gifter istället in sig i överklassen och förskjuts av sin bror, 
samtidigt som hon inte riktigt accepteras av sitt nya umgänge.

I utkanten av huvudhandlingen rör sig väktare och handelsmän och genom deras ögon skildras 
både stadens goda och dåliga sidor, samtidigt som alla obevekligt rör sig mot den stora katastrofen.

Bokens tema är förtryck; traditionellt, socialt, ekonomiskt, rasistiskt, mellan könen och så vidare. 
Människor som tvingas in i färdiga mallar som de inte kan ta sig ur.

Folk har läst in helt olika saker i texten. Någon fick bilder av Israel-Palestinakonflikten, någon 
annan lyckades associera till fördrivningar av muslimer och judar under medeltiden, och några har 
sett texten som en reaktion på Sverigedemokraternas framgångar. Det gör mig jätteglad, för är det 
något bra böcker gör så är det att de skapar möjligheter till tolkningar och diskussioner. Gärna 
debatter. Gärna arga debatter. Blir ingen arg är boken ointressant.

Ytliga läsare skulle kalla det här fantasy, eftersom det är en påhittad plats med påhittade folk. Den 
som tar sig tid att snoka under ytan upptäcker att det inte finns några andra fantasyelement (drakar 
och trollkarlar och sånt), och temat och konflikterna är väldigt jordnära. Folk får kalla det vad de 
vill; jag kallar det för roman. För mig är det enklare att säga nåt om vår värld om jag gör det i en 
alternativ värld, för då slipper jag alla fördomar och låsta positioner.

När jag skriver är det två saker som är viktiga: berättelsen och leken. Det ska vara roligt att skriva, 
roligt och utmanande, därav tråcklandet. Jag avskyr böcker som tröskar fram i barndomen eller 
gödslar intetsägande historier med samtidsmarkörer för att lura i folk att det är relevant. Jag vill ha 
en intellektuell utmaning när jag läser, och då menar jag inte i form av en kriminalgåta, och jag 
skriver som jag läser.

Själv är jag snart 39 år och jobbar som journalist på SvD i Stockholm. Jag har skrivit i princip 
sedan jag var åtta, med varierande frenesi, pluggat en skeppa humaniora och framför allt fantiserat 
ihop historier och världar.

Hoppas ni är intresserade av ett samarbete, för jag är förbannat rolig att jobba med (på den punkten 
har jag till och med referenser)!
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