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Zac O´Yeahs bok lovordas
år efter de feta, festliga "Guru! En resa i underlandet" (superb reseskildring) och "Tandooriälgen" (typ scifi-deckare) kommer nu den
ännu fetare Mahatma! (levnad, politik och så
kallad andlighet)".
Corren: "Otroligt nog är detta den första
verkliga biografin på svenska. Inga konstigheter: en biografi från vagga till grav. Från
födseln 1869 i en köpmansfamilj i nordvästra
Indien till mordet den 30 januari 1948".
Boken finns på Ordfronts bokförlag och
finns bland annat att köpa på företagets
hemsida. Förhoppningen är också att boken ska finnas att köpa på Sydasiens hemsida inom kort. Zac O´Yeah har dessutom
utlovat fler spännande texter till denna
tidsskrift i framtiden. Kanske blir det
starten till ännu en succébok?
John Senewiratne

Första svenskskrivna Mahatmabiografin.

Med döden som bröllopsgäst

Afghanistan över en kopp te

Författare: Calle Hård
Utgivare: Isaberg förlag

Författare: Nancy Hatch Dupree
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén

Med sitt rappa språk skapar
den tidigare Expressenjournalisten Calle Hård en spänning
som gör att det är svårt att
sluta läsa. Han berättar på ett
levande och närgående sätt om
olika människoöden. Möterna
blir naturliga och avspända
samtidigt som man påminns
om hur orättvist livet är.
Genom Calle Hårds bok möter vi problematiken med kastväsendet, kvinnors situation i
äktenskapet med hemgift och resultatet om den uteblir vilket
då kan leda till döden. Vidare berättar han om besattheten av
ljus hy och diskrimineringen det medför för att man i nästa reportage möter kvinnor som lämnar bort sina nyfödda barn och
gör abort på sina ofödda döttrar. Boken bidrar till en nyanserad
bild av samhället i Indien om vad som händer bakom den fina
fasaden om demokratins framsteg.
Med döden som bröllopsgäst är en mycket, mycket bra bok. Från
första meningen är man fast. Språket är lätt, luftig, fartfyllt,
engagerande och direkt.

Nancy Hatch Dupree, eller Afghanistans farmor som hon
också kallas, har här skrivit
en bok som skilldrar livet i Afghanistan på ett mycket nära
och levande sätt.
Upplägget med korta krönikor sammlade i bokform är
mycket tilltalande.
Med många och vackra bilder Afghanistan över en kopp te
innehåller 46 krönikor om landet
och en enkel och ren layout mellan tiden 1995–2007.
skilldrar Nancy Hatch Dupree
befolkningens vardag, talibanernas intåg i Kabul, behovet av
utbildning och sjukvård, kultur, kvinnors situation och demokrati.
Hon ger oss med sina krönikor en detaljerad helhetsbild av
utvecklingen i Afghanistan under åren 1995-2007.
Detta är en viktig bok som beskriver olika sidor av Afghanistan. Slutet av 90- och början av 2000-talets land med inre och
yttre konflikter, fattigdom och svält mot 60-70-talets frihet,
framtidstro och turism.
Helt enkelt en beskrivning av Afghanistan genom 46 krönikor som var och en tar ungefär en kopp te att läsa.

Matilda Olausson
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"Brilliant Mahatmabiografi av Zac
O´Yeah". Så skriver Kulturnytt på Sveriges
Radio P1 om Zac O ´Yeah, som ofta förekommer som skribent i tidsskriften Sydasien. Zac O´Yeah släppte lagom till 60 årsdagen efter mordet på Mahatma Gandhi
sin senaste bok "Mahatma! Eller konsten
att vända upp och ner på världen".
Men lovorden slutar inte på Sveriges Radio. Här följer ett axplock av omdömmen:
Aftonbladet: "Den här boken – så sällsamt stimulerande och provocerande – är
inte lika skruvad som mycket annat Zac
O’Yeah skämt bort oss med, men även denna
behärskas av ett milt men kreativt vansinne
som ger liv åt såväl genren som mahatman".
Expressen: "Den göteborgsindiske författaren, förre finnen, tillika popmannen Zac
O’Yeah lider inte av skrivkramp. Bara några
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