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År	  1971	  bröt	  sig	  Östpakistan	  loss	  från	  Västpakistan	  och	  bildade	  staten	  Bangladesh.	  Det	  

skedde	  inte	  utan	  ett	  otroligt	  lidande	  av	  massmord,	  förföljelse	  och	  organiserade	  

våldtäkter	  som	  den	  pakistanska	  armén	  gjorde	  sig	  skyldig	  till.	  Det	  var	  först	  när	  Indien	  

kom	  Västpakistan	  till	  hjälp	  som	  den	  nya	  nationen	  kunde	  födas.	  

Författaren	  och	  antropologen	  Tahmina	  Anam	  föddes	  i	  Bangladesh	  fyra	  år	  senare.	  Hon	  är	  

uppvuxen	  i	  USA	  och	  England	  men	  har	  både	  sitt	  hjärta	  och	  sin	  familj	  kvar	  i	  Bangladesh.	  

Det	  visar	  hon	  tydligt	  i	  sin	  debutroman;	  En	  gyllene	  tid	  som	  publicerades	  2007	  och	  nu	  

kommer	  i	  svensk	  översättning.	  	  

Thamina	  Anams	  berättelse	  äger	  rum	  med	  frihetskampen	  som	  en	  våldsam	  bakgrund.	  Likt	  

många	  författare	  från	  regionen	  som	  är	  bosatta	  i	  England,	  skildrar	  hon	  medelklassen	  i	  sitt	  

ursprungsland.	  Läsaren	  möter	  den	  viljestarka	  änkan	  Rehana	  och	  hennes	  kärlek	  till	  sina	  

två	  barn,	  till	  sitt	  land	  och	  den	  skadade	  major	  i	  befrielsearmén	  hon	  vårdar.	  Anam	  

förklarar:	  ”En	  kärlek	  som	  uppslukade	  en	  annan.	  Staplade	  som	  moln	  på	  en	  het	  himmel”.	  	  

Det	  är	  en	  typisk	  debutroman	  skriven	  med	  ett	  enkelt	  och	  rättframt	  berättande	  språk.	  

Ändå	  gripas	  man	  av	  berättelsens	  värme	  och	  dramatik.	  En	  roman	  som	  växer	  tillsammans	  

med	  sin	  huvudperson	  i	  uppgiften	  att	  skildra	  varma	  relationer,	  intensiva	  känslor	  och	  

okuvlig	  vilja.	  Mot	  slutet	  är	  boken	  svår	  att	  släppa	  ifrån	  sig.	  Upplösningen	  är	  oväntad	  och	  

skakande.	  Den	  som	  läser	  Tahmina	  Anams	  berättelse	  om	  Rehana	  och	  hennes	  två	  barn	  blir	  

både	  berörd	  med	  värme	  och	  lite	  klokare.	  
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Ingress:	  

En	  berättelse	  om	  stark	  kärlek	  med	  ett	  grymt	  krig	  som	  bakgrund.	  Med	  denna	  välkända	  

kuliss	  skapar	  Tahmina	  Anam	  en	  högst	  personlig	  berättelse.	  

	  

Bildtext:	  

Thamina	  Anam,	  född	  i	  Bangladesh	  men	  nu	  verksam	  som	  antropolog	  och	  prisbelönad	  

författare	  i	  England.	  


