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vi möter våren och går mot ljusare tider, samtidigt tider med ett 
påtagligt mörker. Detta är något som också präglar Rámus vår- 
utgivning, den starkaste i förlagets snart 18-åriga historia.
 Vi är stolta över att presentera några av världslitteraturens absolut 
främsta författare och med böcker som möjligen har det gemensamt 
att de berättar och bär vittnesbörd om några av historiens värsta brott 
mot mänskligheten och hur de också präglar vår samtid. ”Historien är 
en mardröm ur vilken jag försöker vakna”, som det heter i Ulysses.   

Med signfikativ finess och stringens tar Sjón med oss till efterkrigs-
tidens Island som fortfarande genomsyras av nazistsympatier. Daša 
Drndić skildrar i sin dokumentärroman Sonnenschein fascismens fram-
växt i Italien, Förintelsens bödlar och offer samt de som drabbades av 
nazisternas projekt ”Lebensborn”.
 Valeria Luiselli lyckas sammanföra de stora politiska skeendena 
med de personliga, den egna familjens barn med de barn som försvin-
ner vid gränsen till USA och historiens amerikanska folkmord mot 
ursprungsbefolkningen. En ursprungsbefolkning vars fördomar mot 
Natalie Diaz berör i en av det senaste decenniets mest uppmärksam-
made diktsamlingar. Det är litteratur som bär vittnesbörd, och i vår 
ger vi också ut ett större urval av den poet som gett namn åt den så 
kallade ”vittnespoesin”, Carolyn Forché.

Litteratur som skärskådar människans mörker och vår benägenhet att 
förföras av det. Litteratur som genom sitt språk hoppas kunna väcka 
oss, att hindra oss från att vi någonsin likt de i historien ska kunna 
säga ”vi visste inte”.

Trevlig läsning,
Thomas Alm & Per Bergström

Malmö, vinter 2019
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S J Ó N

Gult hår, grå ögon.
roman, utkommer februari

I efterkrigstiden Island växer en li-
ten blond pojke upp och fängslas av 
den den nazistiska övetygelse som 
fortfarande genomsyrar rörelser i 
alla isländska samhällskick. Gun-
nar Kampen dog på väg till den för-
sta nazistiska efterkrigkongressen 
och hann aldrig uppnå sina mål, men 
likväl symboliserar han en del av ett 
Efterkrigsisland som går att känna 
igen i Norden också idag.

I Gult hår, grå ögon skildrar Sjón på sitt 

karaktäristiska sätt en tid och ett skeende 
det sällan talas om i den isländska historien. 

Gunnar Kampen är en snäll och försynt blond 
pojke som växer upp med sina föräldrar och 
systrar i efterkrigstidens Island. Ett Island 
där tysksympatisörer bakom stängda dörrar 
fortfarande hyser sin nationalsocialistiska 
övertygelse. En övertygelse som genom bland 
annat den lokala cykelföreningen också gör 
avtryck på Gunnar.

Gunnar växer upp och korresponderar med 
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sin farbror i norskt fängelse, dömd för för-
räderi, och ledare för nynazistiska rörelser 
runtom i världen. Målet är att grunda Islands 
nynazistiska parti som en del av Nordiska 
Rikspartiet. På väg till den första nazistiska 
världskongressen dör Gunnar dock 24 år 
gammal och lyckas aldrig nå sitt mål, men 
han kom ändå att vara med och forma en 
internationell rörelse. 

Med en för Sjón typisk språklig stringens 
och skärpa skildras i Gult hår, grå ögon 
inte bara en ung pojkes uppväxt och väg 
in i nynazismen, utan också hur nazismen 
fortsatte att ha sina sympatisörer upp till 
högsta politiska nivå i Efterkrigsisland och 
hur dåtidens retorik är den samma vi idag 
hör från högerpopulister.

Sjón föddes 1962 i Reykjavik där han ock-
så är bosatt. Sedan debuten 1979 har han 
kommit att bli synonymt med den isländska 
litteraturen och är idag dess främsta företrä-
dare översatt till 35 språk. Som hyllad poet 
och genom romaner som Skugga-Baldur, 
Skymningsinferno och Maní Steinn, motta-
gare av Nordiska rådets litteraturpris och 
Oscarsnominerad, medlem i The Sugar-
cubes och textförfattare till Björk är Sjón 
en av Islands största kulturpersonligheter. 

i samband med utgivningen gästar 

sjón lit tfest i umeå.



DA Š A  D R N D I Ć  

Sonnenschein – 
bakom alla namn döljer sig en historia

roman, utkommer april

”Historien är en mardröm ur vilken 
jag försöker vakna”. Sonnenschein 
är en dokumentärroman som inte 
lämnar någon läsare oberörd då den 
bit för bit vecklar ut historierna i det 
mörkaste kapitlet av mänsklighetens 
historia. 

Under kriget fick den italienska judinnan 
Haya Tedeschi barn med Kurt Franz,  lä-
gerkommendant i Treblinka och senare i 
koncentrationslägret San Sabba i Trieste. Ett 
barn som rövades bort i nazisternas avelspro-
gram. När hon 62 år senare rannsakar sina 

minnen växer berättelserna dokumentärt 
fram om fascismens frammarsch, barnen 
som försvann och de 9000 italienska judar 
som mördades under kriget. Sonnenschein 
– bakom alla namn döljer sig en historia bär 
vittnesbörd med en smärta som biter sig kvar.

När kroatiska Daša Drndić 2018 gick bort 
i lungcancer hade hon precis börjat få sitt 
välförtjänta internationella erkännande med 
att tilldelas Warwick Prize, nomineras till 
Independent Foreign Fiction Prize, hyllas av 
kritiker i USA och utses till årets författare 
av Financial Times. 



Sonnenschein – bakom alla namn 
 döljer sig en historia
Daša Drndić 
Översättning: Djordje Zarkovic
ISBN: 978-91-89105-00-3
Antal sidor: 408
Utkommer: April

I Sonnenschein söker i Gorizia en äldre 
kvinna tvångsmässigt efter sin son som 62 
år tidigare rövats bort av de nazisterna som 
en del av deras ”Lebensborn”-projekt, med 
målet skapa ett ariskt Tyskland. Hennes 
sökande leder henne till fotografier, text-
fragment, vittnesmål från förövare och offer 
vilka berättar historien om fascimens väg 
till makten i Italien och Förintelsen; de som 
avrättades i Italiens enda koncentrations-
läger i Trieste och de 9000 italienska judar 
som mördades. Bakom alla de 9000 namnen 
döljer sig en historia och här lyfts några av 
dem fram, liksom historierna bakom deras 
bödlar.

Genom att fokusera på en persons öde kan 
Daša Drndić behandla andra världskrigets 
och Förintelsens eviga trauman. Det är en 
vågad metod som skapat ett överväldigande 
mästerverk av sällan skådad kraft.

”Det är ett mästerverk.”
– Financial Times

”Ett extraordinärt romanbygge … Ett litterärt 
konststycke”.

– Independent

”Hon var en röst av och för vår tid.”
– Times Literary Supplement

”Drndić skriver för att bära vittnesbörd och fastslå 
smärtan. Även när hennes meningar är som mest 

luriga har de en kylig värdighet.”
– New York Times Book Review



N A T H A L I E  D I A Z

När min bror var aztek
poesi, utkommer mars

När min bror var aztek är en lika mörk 
som passionerad diktsamling fylld 
av humor, som skildrar fördomarna 
mot USA:s ursprungsbefolkning och 
förväntningarna och strukturen som 
präglar uppväxten i ett reservat.

I När min bror var aztek skildrar Nata-
lie Diaz säreget hur familjedynamik kan 
ställas mot individens vilja, detta mot en 
bakgrund av den kulturhistoria och mytologi 
som formar livet i ett reservat. I översätt-

ning av Athena Farrokhzad och Adam 
Westman skildrar Diaz med en alldeles 
egen särpräglad röst fördomarna mot USA:s 
ursprungsbefolkning, förväntningarna och 
strukturen som präglar uppväxten som 
ursprungsamerikan och formar den, samt 
kampen inom familjen med en drogbero-
ende bror. En systers kamp där hon bjuder 
in alla från Antigone och Houdini till Hu-
itzilopochtli att försöka hjälpa henne. När 
min bror var aztek är en mörk bok fylld av 
humor och hängivelse.
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Natalie Diaz är själv mojave och växte upp 
Fort Mojave Indian Village i Kalifornien. 
Hon har studerat mojavespråket och dess 
sista talare och vid sidan av sitt universitets-
arbete i Arizona arbetar hon med insatser 
för att stärka mojavespråket. Hon har även 
varit professionell basketspelare i Asien och 
Europa och har bland annat spelat för mal-
möklubben Malbas.

Med När min bror var aztek gjorde hon lika 
uppmärksammad som hyllad debut i USA 
och boken har bland annat utsetts till en av 
10-talets tio bästa diktsamlingar av Lithub. 



C A R O L Y N  F O R C H É

Mot slutet
dikter, utkommer juni

Med Mot slutet utkommer äntligen 
ett större urval på svenska av Carolyn 
Forché, en av de senaste decenniernas 
mest tongivande och viktigaste ameri-
kanska poeter, som gett namn åt den 
så kallade ”vittnespoesin”.
 
Carolyn Forché (f. 1950) har kallats den 
stora amerikanska samvetsrösten och har 

i över fyra decennier varit en av de mest 
tongivande och inflytelsrika diktarna inom 
den amerikanska poesin. Inte som bara som 
poet utan också genom att introduktör för 
amerikanska läsare och kollegor.

Med sin diktning har hon bevittnat och do-
kumenterat bland annat konflikterna i El Sal-
vador vilket har kommit att ge namn åt den 
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så kallade ”vittnespoesin” för vilken hon har 
varit stilbildande. En poesi hon menar syftar 
till att återta det sociala från det politiska 
och i och med det försvara det individuella 
mot illegetima påtvingande former.

Forchés förmåga att väva samman det po-
litiska och personliga har hyllats av bland 
andra Joyce Carol Oates, som jämställt henne 

med Pablo Neruda. 2019 nominerades hon 
till National Book Award i USA.

Mot slutet är ett större urval av Forchés 
författarskap gjort av författaren själv till-
sammans med översättaren Lars Gustaf 
Andersson som också författat ett efterord 
till samlingen.



V A L E R I A  L U I S E L L I

De förlorade barnen – ett arkiv
roman, utkommer maj

I Booker-nominerade De förlorade 
barnen skriver Valeria Luiselli med 
en rasande politisk vrede in sig en 
stark amerikansk berättartradition. 
Hon visar hur det politiska och privata 
utgör samma kuliss av vår samtid när 
hon väver samman en familjs sönder-
fall och dess barns utsatthet med de 
barn som försvinner i sina försök att 
korsa gränsen till USA.

Ett New York-par med sina två barn reser 
med bil i USA, på väg mot Arizona för att 
besöka de Apacheområden som Geronimo 

en gång styrde. I bilen leker den femåriga 
dottern och tioåriga sonen lekar och sjunger 
sånger, men utifrån samtalen i framsätet 
börjar de inse att deras föräldrar håller på 
att separera.

Samtidigt rapporterar radion om tusentals 
barn som försöker korsa gränsen till USA 
från Mexiko men som omhändertas och 
isoleras i fängelseliknande förhållanden, 
eller försvinner och dör i öknen.

Barnen försvinner, såväl historiskt i folk-
mordet på ursprungsamerikaner och i den 
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ström av flyktingar som offrar allt för att ta 
sig från Centralamerika till USA, som i den 
privata sfären och familjen. Romanen är ett 
pussel av dessa glömda barn och historier 
som frågar sig hur vi bevarar våra minnen, 
såväl personliga som politiska, samtidigt 
som den iakttar ett djupt splittrat samhälle. 
Luiselli visar återigen sin förmåga att fläta 
samman det politiska, det historiska och 
det privata till en berättelse om vår tids 
stora frågor.

Valeria Luisellis Bookernominerade De 
förlorade barnen – ett arkiv är en språkligt 
virtuos vacker skildring av barnets tankar, 
omvårdnaden av dem och deras utsatthet, 
fylld av en rasande politisk vrede mot de 
deportationer och familjeseperationer 
som varit rådande under såväl Obama som 
Trump.

Valeria Luiselli är född 1983 i Mexico City 
och är sedan flera år bosatt i New York. Hon 

är översatt till över 25 språk och medverkar 
i tidskrifter som The New Yorker, New York 
Times och Granta. Hon introducerades på 
svenska med romanen De tyngdlösa, som 
i över en månad toppade DN:s kritikerlista, 
vilken följdes av den hyllade Historien om 
mina tänder.

På New York Times lista över 2019 års 

10 bästa böcker.

På Time Magazines lista över 2019 års 

10 bästa böcker.

”Hos Luiselli blir romanen sannerligen en roman 
igen – förtätad, följsam, förförisk, nyskapande.”

– New York Times



T E R É Z I A  M O R A

Aliens.
noveller, utkommer januari

Ett av de viktigaste författarskapen 
i den tyskspråkiga världen är till- 
baka på svenska. Efter romanerna Alla 
dagar och Monstret är Terézia Mora 
aktuell med Aliens – en novellsamling 
om ensamhet och relationer. 

I nya Aliens beskriver Terézia Mora en-
samheten i vår samtid. Oavsett om vi är för-
älskade tonåringar, ensamstående föräldrar 

i trettioårsåldern eller åldrande pensionärer. 
En del har förlorat kärlek, andra aldrig fun-
nit den, alla drömmer om ett bättre liv och 
finner tröst i vardagens repetitiva mönster. 
Ett tryggt och inövat flöde som gör både det 
förflutna och framtiden hanterbar. 

På sitt säregna språk, och som alltid lika 
följsamt tolkat till svenska av Linda Öst-
ergaard, berättar Terézia Mora tio histo-
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rier om kärlek och ensamhet. Personerna 
är alla ”aliens” – främlingar. Historierna 
utspelar sig i Tyskland, England och Ja-
pan. En nattportier är hemligt förälskad i 
sin halvsyster, en universitetslärare flyr ett 
kraschat förhållande, en japansk professor 
blir förälskad i en gudinna och så vidare. 
Tio kärlekshistorier, där alla är aliens sett 
till relationer och utveckling.

När boken utkom i Tyskland hyllades den för 
sin kombination av subtil ironi och empati, 
och befäste såväl hennes litterära stil som 
hennes position som ett av de mest betydande 
författarskapen på den tyska bokmarknaden. 
Efter utgivningen av Aliens tilldelades Mora 
också Büchnerpriset i Tyskland, det mest 
prestigefyllda priset inom tysk litteratur.

Terézia Mora föddes 1971 i Sopron, Ungern. 
Sedan 1990 bor hon i Berlin. Sedan debu-
ten 1999 har hon publicerat fem romaner. 

Terézia Mora också verksam som en av de 
mest betydande översättarna från ungerska 
till tyska.
 

”Terézia Mora excellerar i sofistikerade 
gestaltningar 

berättade med ett frenetiskt driv.”
– Svenska Dagbladet
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