
Violette Ailhaud
Såningsmannen
Året är 1852. Violette Ailhaud är 
giftasvuxen när hennes provensal
ska by brutalt berövas alla sina män 
i repressionen som följer på det 
re publikanska upproret i december 
1851. Två år förflyter i total isole
ring. För att säkra släktets fort be
stånd svär byns kvinnor en ed att 
den förste man som dyker upp ska 
bli deras gemensamme älskare. 
Så en dag . . .
 Violette Ailhaud föddes 1835 och 
dog 1925. Såningsmannen skrevs 
1919 efter att hennes by för andra 
gången på sjuttio år hade mist alla 
sina män. 
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Patrick Modiano
Dora Bruder
En dag 1988 ser den franske förfat
taren Patrick Modiano en notis i ett 
nummer av kvällstidningen France-Soir 
från 1941. En 15årig flicka, Dora Bru
der, anmäls saknad. Modiano kan  
inte släppa tanken på den judiska 
flickan och hennes för äldrar i det av 
tyskarna ockuperade Paris. Han ägnar 
de följande nio åren åt att försöka 
rekonstruera Dora Bruders liv, från 
försvinnandet den kalla decemberkväl
len 1941 till tran sporten från lägret 
Drancy i Paris till Auschwitz i sep
tember 1942. Hans efterforskningar 
resulterar 1997 i romanen Dora Bruder.
 Patrick Modiano, född 1945, räknas 
som en av Frankrikes mest betydande 
författare av idag. Med sina starkt 
per sonliga romaner, där handlingen 
ofta utspelas i Paris, har Modiano en 
hängiven publik såväl i hemlandet 
som utomlands. Förlaget har tidigare 
utgivit Lilla smycket och Nätternas gräs. 
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Nina Bouraoui
Standard 
»Men vad tror du, Bruno? Inbillar 
du dig att du skulle ha en chans om 
hon visste hur ditt liv egentligen 
ser ut? Då är du ju riktigt blåst. Vet 
du vad den här sortens tjejer kallar 
sådana som oss? Standardkillar. Det 
är vad vi är för dem, standardkillar. 
Och vet du varför? Därför att vi inte 
är helblåsta men inte hyperintelli
genta heller, inte supersnygga men 
inte asfula  heller . . . Det är vad vi 
är Bruno, medelmåttor, killar som 
man bara ser rakt igenom, som man 
umgås med utan att älska . . . »
 I sin senaste roman Standard 
(2014) bryter den franskalgeriska 
författaren Nina Bouraoui med sin 
tidigare autofiktion och tecknar ett 
naket porträtt av en antihjälte i vår 
tid. Nina Bouraoui, född 1967, intar 
en framträdande plats bland dagens 
författare i Frankrike. Av Bouraoui 
har förlaget tidigare givit ut åtta 
romaner.
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