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Den förra pakistanska premiärminis-
tern Benazir Bhutto återvände till hem-
landet i oktober 2007 för att leda den 
politiska kampen mot militärdiktatorn 
Musharraf. 

Hemkomsten slutade i tragedi med ter-
rordåd mot hennes bilkonvoj. Där börjar 
boken med en dramatisk ögonvittnes-
skildring. 

RESTEN AV BOKEN utgörs däremot av 
religiösa, historiska och politiska studier 
av hur islam utövats och vantolkats på 
många håll i den muslimska världen, i syn-
nerhet i Pakistan. 

Författaren greppar över stora fält och 

det blir lite väl mastigt ibland. 
Historieskrivningen kring hennes fars 

politiska roll i Pakistan och omständig-
heterna kring Bangladeshs frigörelse är 
dessutom omstridd. 

BHUTTOS PLÄDERING för försoning 
som präglar hela boken är dock sympa-
tisk liksom de konkreta recept hon ger 
för hur en sådan ska genomföras. 

Hon hann precis skriva klart innan 
hon mördades i december förra året, 
och boken ges därför ut postumt.

Boken finnas att köpa på förlagets 
hemsida samt på boksajter som till ex-
empel Adlibris. 

Förhoppningsvis finns den även snart 
på Sydasiens hemsida.

Lars Eklund

Sydasienskribenten Zac 
O’Yeah gav 2006 ut boken 
Tandooriälgen. 

En svindlande och satirisk 
roman tillika deckare om för-
hållanderna i den framtida 
unionen mellan Europa och 
Asien: Eurasien. 

Handlingen utspelar sig i 
Göteborg som numera heter 
Gautampuri i det slummiga 
området Masthugget där det 
främst bor etniska svenskar 
och finländare. 

PÅ ETT FASCINERANDE sätt  
berättas denna mordhistoria 
som samtidigt berör frågor 
om terrorism, klimatföränd-
ringar, ekonomi och Gandhi-
inspiretat ickevåld. 

Tandooriälgen är ett måste 
för den som inte redan läst 

denna bok och som är intres-
serad av klimatfrågor, Sy-
dasienregionen och spännade 
deckare.

Boken finns att köpa på tid-
skriften Sydasiens hemsida 
(www.sydasiens.se), så som 
Zac O´Yeahs övriga böcker.

Matilda Olausson

Försoning – Bhuttos sista bok
BÖCKER

Redaktionen tipsar
om sommarläsning

Tandooriälgen gavs ut av 
Ordfronts förlag, 2006.

FOTO: Ordfront

Författare: ZAC OÝeah 
Utgivare: Ordfront

Benazir Bhuttos sista verk – boken Försoning.
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DAWIT
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Dawit Isaak är en svensk journalist som sitter fängslad i en 
cell på tre kvadratmeter i Asmara, Eritrea. Dawit Isaak sitter 
där enbart för att ha bedrivit journalistik. Utan att ha beviljats 
rättegång har han nu suttit fängslad i över sex år.

I Göteborg väntar Dawits fru och deras tre barn på att han 
ska komma tillbaka. De har väntat alldeles för länge.

Som företrädare för över 500 tidskrifter kräver vi att Sveriges 
regering tar krafttag för att få den svenske medborgaren 
Dawit Isaak fri.

Vill du stödja kampanjen för Dawit Isaaks frigivning?  
Besök www.freedawit.com
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