
Ja så mej om. Genom den låga dörren ut till verkstan å butiken å på dom slitna  
golvplankorna som ja alri haft rå å byta å på dom mörka snea takbjälkarna som 
höll uppe en hel värld av skuggor där min lilla flicka sett både spöken å otäcka 

gubbar. De va inte mitt längre. Kunne alri bli mitt igen.”Så va de me de sa ja å reste mej å gick bort till eldstan å med ett enna ryck me eldgaffeln fick ja  
ut hela härden över golve änna bort till den gamla trasmattan som hon vävt till bröllope. Medan 
elden to sej stoppa ja på mej allt vi hade som va värt nåt å stack min gamla kniv i bälte å öppna  
dörren å lämna huse.

Där slutar min roman Broder själ, syster flamma. Fast egentligen är det där den börjar. Med eld.
Broder själ och syster flamma blir flyktingar i sitt eget land när deras föräldrar dör i en brand. Fyra 

och två år gamla, utstötta för sin fars brott, har de bara varandra. Ett förhållande så hårt att det blir 
bräckligt och till slut brister.

Broder själ fostras in i en kultur där en man tuktar eller tuktas och hans egen vilja slås snabbt ur 
honom.

Syster flamma lyckas ta sig ur sin roll och upp till en helt annan värld. Väl där upptäcker hon att hon 
har förlorat sitt förflutna, samtidigt som det alltid används emot henne. Hon tvingas radera sig själv för 
att passa in.

Hon tog några steg bort från sin man. En bild av hur svetten trängde igenom toff -
lorna och lämnade ett slaskigt spår där hon gått formades i hjärnan. Hon snurrade 
runt och stirrade på golvet – ingenting där. ”Nej! Nej, säger ja.” Rummet var hett  

nu. Eller var det något annat? I en snabb rörelse kastade hon av sig den flortunna kappan och  
stod i bara nattlinnet. ”Nej nej nej”, rabblade hon och steg ur de dyngsura tofflorna. Golvet brän-
de hennes fotsulor så att hon blev tvungen att röra på sig. Hon drog girigt efter luft, men den var  
lika varm och klibbig som allt annat och den gjorde absolut ingen nytta. Syret flydde henne, läm-
nade kroppen med svetten utan att ta vägen via lungorna. Yrseln slog till och med en gäll flämt -
ning, nästan ett gnäll, rusade hon ut ur rummet och ut i den mörka hallen där luften drog fram 
sval och stor.

”
Vad händer när en människa tappar greppet om sig själv? När de som tittar på blir viktigare än den som 
betraktas och det enda val som finns är att böja sig eller utkämpa en strid på liv och död. Människor 
som trängs in i ett hörn blir sällan så handlingskraftiga att de kan slå sig ut. De ger upp och det gör dem 
till slut farligare än allt annat.

Välkommen in i min värld. Där finns en historia som inte liknar något annat. Ingen tid och inget rum 
som stör berättelsen. Bara berättelsen som vill ut. Det är dags nu.

Är det så här det känns att vara gud? tänkte han. Man sitter nånstans långt bort  
och tittar på när folk slår varandra sönder och samman och kan inte göra ett skit. 
Fan heller! Gudar kan göra vad som helst. Det är så här det känns att vara slav.”Hör av dig till
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