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Ordförandespalt
brukar ge en god fingervisning om vilka böcker som var
värda att läsa under året. Roligast är att jämföra
nomineringarna mellan Nebulapriset och Hugopriset. De
är väldigt olika priser- Nebulan administreras av
organisationen Science Fiction and Fantasy Writers of
America, och det är bara medlemmar i denna organisation
som får nominera och välja vinnaren. Hugopriset är ett
rent populärpris där medlemmar i förra årets och årets
worldcon både kan nominera och välja. Hur stor skillnad
på böckerna som nomineras i Nebulan resp. Hugon? Väljer
proffsen andra böcker än fansen?
Om man tittar på årets nominerade romaner kan man se
att Connie Willis ”Blackout/All Clear” och N.K. Jemisin
”The Hundred Thousand Kingdoms” är nominerade i båda
priserna. Nebula har ”Who fear’s death” av Nnendi
Okarafor på sin nomineringslista, vilket definitivt borde ha
funnits med i Hugon också. Däremot har Hugo ”The
Dervish House” av Ian McDonald bland sina nominerade,
vilket Nebula inte har. Hur Nebula kan ha missat begriper
jag inte.
Säkrast är väl att läsa böckerna på båda listorna. Då
bör man väl ha täckt in det bästa som publicerats under
2010.
- Carolina

SFSF har under våren inte haft några speciella aktiviteter,
utöver de vanliga pubmötena och bokcirkeln som har
fortsatt som vanligt.
Bokcirkeln träffas ungefär var sjätte vecka och
diskuterar en bok. I år lyckades vi pricka rätt med en roman
som senare blev nominerad till Nebulapriset. Vi läste
Blackout av Connie Willis. Nästa bok som vi ska prata om
är Zoo City av Lauren Beukes och det gör vi tisdag 21 juni
2011 kl. 18 på Kungsholmens bibliotek i Stockholm. Zoo
City vann årets Clarke Award, så det ska bli spännande att
läsa den. Har du vägarna förbi, så titta gärna in. Vi brukar
vara runt sex personer som kommer på mötena.
Det kommer fler personer till pubmötena som är den
tredje tisdagen i månaden på Monks Café Sveavägen 39 i
Stockholm. Pubmötena samlar runt 20 personer nästan varje
möte.
Annars har våren präglats av arbetet med sfkongressen Eurocon som äger rum den 17-19 juni. Några i
SFSF:s styrelse (bl a jag själv) är med i arrangörsgruppen
för Eurocon och det blir inte mycket tid till annat. Missa
inte denna kongress, som verkar kunna bli den största sfkongress som någonsin hållits i Sverige. Gå in på
www.eurocon2011.se för mer information.
De senaste åren har jag blivit alltmer intresserad av att
se vilka böcker som blir nominerade till olika priser. De

Hur man blir medlem i SFSF
Årsmötet 26/2 2011 beslöt att ändra medlemsavgiften. Från och med 2011 är medlemsavgiften 40:- per år
som betalas till plusgiro 40 79 03 – 4, SFSF. För utländsk medlem är avgiften 80:- per år.
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Nebulanomineringarna 2010
http://www.sfwa.org/2011/02/2010-nebula-nominees/
Romaner (Novels) mer än 40 000 ord
The Native Star, M. K. Hobson
The Hundred Thousand Kingdoms, N. K. Jemisin
Shades of Milk and Honey, Mary Robinette Kowal
Echo, Jack McDevitt
Who Fears Death, Nnedi Okorafor
Blackout / All Clear, Connie Willis

4
5
6
7
8
9

Kortromaner (Novellas) mellan 17 000 och 40 000 ord
The Alchemist, Paolo Bacigalupi
Iron Shoes, J. Kathleen Cheney
The Lifecycle of Software Objects, Ted Chiang
The Sultan of the Clouds, Geoffrey A. Landis
Ghosts Doing the Orange Dance, Paul Park
The Lady Who Plucked Red Flowers Beneath the Queen’s Window, Rachel Swirsky

10
10
11
12
12
13

Långnoveller (Novelettes) mellan 7 500 och 17 000 ord
Map of Seventeen, Christopher Barzak
The Jaguar House, in Shadow, Aliette de Bodard
The Fortuitous Meeting of Gerard van Oost and Oludara, Christopher Kastensmidt
Plus or Minus, James Patrick Kelly
Pischaach, Shweta Narayan
That Leviathan, Whom Thou Hast Made, Eric James Stone
Stone Wall Truth, Caroline M. Yoachim

15
15
16
16
17
18
18

Noveller (Short Stories) färre än 7 500 ord
Arvies, Adam-Troy Castro
How Interesting: A Tiny Man, Harlan Ellison®
Ponies, Kij Johnson
I’m Alive, I Love You, I’ll See You in Reno, Vylar Kaftan
The Green Book, Amal El-Mohtar
Ghosts of New York, Jennifer Pelland
Conditional Love, Felicity Shoulders

19
19
20
20
21
22
22

Slutord - Stranger Still

23
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Romaner
The Native Star – M K Hobson
I Shades of Milk and Honey skriver Mary Robinette Kowal
om magi i England under artonhundratalet och här skriver
Hobson om magi i USA under artonhundratalet. Annars är
dessa två romaner väldigt olika. Där Kowal koncentrerar
sig på en fin prosa är Hobson mycket mer intresserad av
att skriva en underhållande äventyrshistoria.
Emily Edwards är en ung kvinna som bor med sin gamla
far Lost Pine, i en liten by i Kalifornien. Hon är häxa till
yrket och tjänar sitt uppehåll genom att utföra mindre magi
som att tillverka ”Hexar” som kan skydda trä från att ruttna,
eller producera kärleksdrycker. Hela historien börjar när
hon tillverkar en kärleksdryck som hon ger till Dag Hansen,
den som hon planera att gifta sig med, men tyvärr blir den
lite för stark och det hela går inte precis som hon hade
tänkt sig. Samtidigt får hon höra om ett problem med
zombies i en närliggande gruva så hon tar sig dit, delvis för
att se om hon kan göra någonting och delvis för att komma
ifrån Dag ett tag. När hon kommer dit träffar hon en Warlock
– Dreadnaught Stanton – som hon inte gillar, och
tillsammans löser de problemet. När de gör detta inträffar
emellertid en olycka och en sten fastnar i Emilys hand. Det
växer in i handen och hon kan inte få bort den. Detta är
titelns ”Native star” och resten av handlingen består av
de äventyr som Emily och Stanton upplever när de reser
genom USA för att försöka hitta någon som kan ta bort
stenen från handen. Det blir skrämmande monster,
blodsugande trollkarlar och opålitliga skurkar för hela
slanten.
Den här romanen innehåller många intressanta idéer
om hur magi skulle kunna fungera. Det finns olika sorts
magi och därmed olika sorts häxor och trollkarlar. Vissa
använder tro, andra blod. Bägge har sina fördelar och
nackdelar, vilka visas på ett trovärdigt sätt. Det kostar också
att utöva magi, så man kan inte bara göra hur mycket som
helst, utan om man har gjort något krävande måste man
vila emellan. Magi är inte heller fri från artonhundratalets
samhälle. De som utövar stor magi är nästan alltid män, de
vill inte utbilda kvinnor så de blir oftast bara andra klassens
häxor ute i obygden (precis som Emily), och männen
försöker tjäna mycket pengar på magi, precis som olje- och
järnvägsbaronerna gjorde.

Men till slut blir allt (eller åtminstone det mesta) bra,
som det brukar vara i äventyrshistorier: däremot får vi inte
svar på alla frågor och det känns som författaren har lämnat
dörren öppen för att kunna skriva en uppföljare om denna
bok säljer bra. Att den är Nebulanominerad tyder på att det
kommer att skrivas en eller flera böcker i serien, men det
känns som om författaren redan har bränt sin krut i den här
boken, så eventuella uppföljare kommer blir just det och
blir nog mest intressanta för de som har redan läst denna
roman och lärt sig att tycka om huvudpersonerna.
Läs den gärna, det är en trevlig äventyrshistoria som
lockar till fortsatt läsning ända till slutet och den innehåller
som sagt många intressanta idéer. Men den är ingen
Nebulavinnare.
- David
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The Hundred Thousand
Kingdoms – N K Jemisin
Det finns ett känt uttryck på engelska ”Never judge a book
by its cover”, men i det här fallet ska man inte bedöma
boken enligt dess titel. När jag hör titeln förväntar jag mig
att det ska handla om en hel del av dessa hundratusen
kungadömen, men i praktiken nämns endast en handfull
och endast ett av dessa spelar någon större roll. Jag tycker
att boken kunde ha fått en bättre, mer beskrivande titel,
något i stilen med ”Barbaren som blev Arvingen” för det är
just det som händer i bokens inledning.
Yeines mor Kinneth är dotter till Dekarta, härskaren
över dessa hundratusen kungadömen, men hon har gift
sig med en man av lägre börd och detta gjorde att Dekarta
förvisade henne från Arameris land. Hon flydde till landet
Darr varifrån hennes make kom och där föddes Yeine. Vid
historiens början har Kinneth nyss dött och Yeine har av
Dekarta kallats till Sky, världens huvudstad. Där får hon
veta att hon ska delta i någon slags tävling för att avgöra
vem som blir värkldens näste härskare. Hon förstår snabbt
att hon inte har någon chans utan att det är två andra
släktingar som tävlar om positionen och att hon bara är där
för att offras till den ena eller den andra. Hon har i praktiken
två veckor kvar att leva. Men det är något särskilt med
henne (annars skulle det inte bli mycket till historia) och
hon lyckas snabbt alliera sig med ett antal ”mindre gudar”.
Detta är det centrala i boken, alla dessa gudar (kanske
skulle boken ha hetat ”de hundra tusen gudarna”?). Det
finns tre ”huvudgudar”: Itempas, Nahadoth och Enefa.
Det är Enefa som har skapat det mest som finns men hon
har dödats av de andra två gudarna. Men på grund av
Enefa har alla dessa ”smågudar” dykt upp. Framförallt är
det Sieh, som uppträder i form av en ung pojke, som spelar
en roll i denna saga. När nästan inga människor vill hjälpa
Yeine så måste hon få hjälp av gudarna. Vilken form denna
hjälp får och vad det är för speciellt med Yeine tänker jag
inte avslöja.
Författaren lyckas få ihop dessa idéer till en intressant
handling och skapar ett ganska häftigt slut. Men det är en
av de romaner som känns bra när man läser dem, men efteråt
undrar man om det verkligen var så bra. Författaren lyckas
skriva på ett underhållande sätt, så att det aldrig blir
långtråkigt, men trots en bra klimax känns boken ändå inte
mycket mer än underhållande. Det är alltid svårt att hantera

”Gudar” på ett bra sätt. Per definition ska de vara
allsmäktiga, men i så fall kan i princip alla problem i en
handling lösas väldigt lätt, speciellt om även magi tillåts.
Man måste bygga in en begränsning av deras makt. Det
har Jemisin gjort genom att de måste göra det som de blir
tillsagda av vanliga människor – men det finns förstås flera
sätt att göra saker och resultatet blir inte alltid det som
människan förväntar sig. Detta är faktiskt en idé som
författaren kunde ha utvecklat mycket mera.
Romanen är första delen av en trilogi, men, till skillnad
från många andra trilogiettor avslutas den inte mitt i en
spännande händelse. Boken är faktiskt komplett i sig och
det finns inga lösa trådar som ligger och väntar på del två.
Bara av detta skäl ska författaren ha en eloge. För att
sammanfatta: boken är underhållande och lättläst, men det
finns ingenting speciell med den som höjer den över de
flesta andra böcker som publicerades förra året.
- David
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Shades of Milk and Honey –
Mary Robinette Kowal
Nu måste jag bekänna att det finns stora brister i min läsning
av klassisk engelsk mondän litteratur. Jag har till exempel
inte läst något av Jane Austen (men under min barndom
uthärdade jag oändliga söndagseftermiddagar med BBC:s
tv-versioner av Dickens, Austin med flera, vilket skrämde
bort mig från deras böcker, men om den här romanen ger en
fingervisning om hur Austens böcker är att läsa kommer
jag känna mig tvungen att ändra på detta.
Denna bok är egentligen vare sig SF eller fantasy utan
en kärleksroman som utspelas England i mitten på
artonhundratalet. Jane och Melody Ellsworth är de två
ogifta döttrarna i en fattig överklassfamilj. Melody är vacker
och uppvaktas av många unga män medan den äldre
systern Jane är ful, och resignerat börjar vänja sig vid
tanken på att aldrig bli gift och i stället ägnar konsten all
sin tid. Men varje gång en ung man dyker upp kan hon
förstås inte motstå tanken att det kanske finns någon som
kan se förbi [bortom?] det yttre skalet. Problemet är bara
att det yttre skalet är väldigt tjockt. Inte nog med att hon
inte ser vacker ut, hon är också väldigt noga med etiketten.
Hon skulle exempelvis aldrig drömma om att använda en
mans förnamn, utan refererar alltid till dem som Mr. Dunkirk
eller Mr. Vincent. Hon är också mycket upptagen med att
se till att hennes yngre syster inte gör bort sig, och väldigt
ofta får hon spela rollen som förkläde när Melody träffar
någon som Jane har förhoppningar om.
Större delen av handlingen är väldigt enkel och handlar
endast om att dessa två kvinnor träffar andra och de
”förhållanden” som dyker upp. Det är först mot slutet som
det börjar ta fart, så om du är ut efter ett spännande äventyr
får du leta någon annanstans. Förtjänsterna hos Milk and
Honey… ligger på ett annat plan. Boken är skriven med en
väldigt fin engelska som bara i sig ger en
artonhundratalskänsla utan att vara vare sig obegriplig
eller främmande. Författaren hanterar språket väldigt bra
och lyckas på så vis dra in läsaren i historien. Den klarade
tunnelbanetestet: man förlorar sig i boken och när man
tittar upp har man ingen aning om vilken nästa hållplats är.
Men hur hamnar den i kategorin fantasy eller science

fiction? En av dessa konster som Jane ägnar sig åt kallas
för ”Glamour”. Detta består av att kunna hantera etern och
vika den så att den skapar illusioner. Till exempel kan man
dekorera ett rum med den eller gömma någonting i ett mörkt
moln. Denna idé är i och för sig ganska intressant men
egentligen onödig i romanen. Författaren kunde ha ersatt
den med någon annan konst som scenkonst eller dans
eller målning utan att ha behövt ändra speciellt mycket i
handlingen. Därmed inte sagt att den känns på något sätt
påklistrad, det känns tvärtom helt naturlig, men boken skulle
ha klarat sig lika bra utan den.
Det är väldigt svårt att bedöma romanens chans att
vinna. Den är mycket välskriven men egentligen inte SF
eller fantasy och det gör att den kanske förbises till förmån
för andra nominerade verk.
- David
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Echo - Jack McDevitt
McDevitts sjuttonde roman sedan debuten 1985 är den
femte i serien om antikhandlaren Alex Benedict. Det är en
rak, lättläst berättelse om sökandet efter en gåtfull artefakt
som tillhört Somerset ”Sunset” Tuttle, en man som blott
139 år fyllda och alltså väl ung för att dö omkommer i en
seglingsolycka. Han har då sedan några år lämnat den
livsgärning han så energiskt och med så obefintlig
framgång ägnat sig åt att hans efternamn blivit ett verb
synonymt med att öda sin kraft och tid på hopplös strävan,
som i hans fall gällde sökandet efter fler intelligenta
ickemänskliga arter än Mutes, den enda mänskligheten
stött på under niotusen års rymdfart. (Till skillnad från
Akademiromanernas universum är här fynd av ruiner inte
automatiskt en garanti för att ha funnit spår av intelligent
ickemänskligt liv: under niotusen års rymdfart har många
planeter besökts och mycket av vad som skett finns inte
dokumenterat, eller så har historien skrivits och senare
förlorats. Arkeologerna saknar inte arbete, det finns mer
än nog av övergivna ruiner av mänskligt ursprung,
lämningar vars historia sedan länge glömts bort. ”There
was nothing on the record. But that was no surprise. Over
thousands of years, you tend to lose track of things.”.)
Nästan trettio år efter Tuttles död råkar Alex Benedict
och hans assistent Chase Kolpath (bokens berättarjag) av
en slump upptäcka och bli intresserade av artefakten, ett
föremål som personer med svårfattliga motiv övertydligt
visar sig anse att Rainbow Enterprises snarast bör glömma
existensen av, något som naturligtvis har rakt motsatt effekt.
Alex och Chase lägger pussel genom historiska
efterforskningar och samtal med människor som kan känna
till något av intresse och har till slut information nog för att
bege sig till en outforskad del av rymden.
Berättelsen har drag av Antikrunden i rymden (tanke
att en golvlampa efter sextusen år är sig lik till form och
funktion är smått intressant), den har drag av turistbroschyr
med beskrivningar av exotiska resmål eller fascinerande
historiska lämningar. Den intressanta frågeställningen om
varför vissa människor under tidens gång envist sökt de
andra intelligenta livsformer de är övertygande om måste
existera och varför så är fallet, medan andra ser frånvaron
av andra att möta som en välsignelse flimrar då och då
förbi i samtalen utan att någon mera utmejslad hypotes
formuleras, blandas upp i och ut med det vardagliga i en
”klassisk framtid”, där mycket är välbekant (ibland kanske
väl mycket så: besök de två människor som utgör en planets
totala befolkning och bli bjuden på kanelbullar), annat har
bekanta namn men visar sig ha delvis andra funktioner än
i dag (anteckningsboken som självfallet även fungerar som
projektor) och vissa saker – som rymdfärder snabbare än
ljuset, eller svårigheten att avgöra en kvinnas ålder då hon
utifrån sitt utseende kan vara allt mellan 25 och 140 (ett

grepp författaren använde i Cauldron, då med andra
tidsintervall) – definitivt inte existerar i dag, men beskrivs
som självklara, vardagliga företeelser: det allra mesta är
väldigt vanligt, väldigt vardagligt.
Att huvudpersonerna kommer att klara sig och lösa
mysteriet är givet, frågan är inte om utan hur. Läsaren vet
inte mer än huvudpersonerna och har möjlighet att visa
sig smartare, lika smarta eller i värsta fall dummare. Ledtrådar
till lösningen på de flesta gåtorna finns i texten,
Efter sjutton romaner får man anta McDevitt funnit en
stil och ett språk som han, läsare och författarkollegor (Echo
är den tionde av romerna som Nebulanominerats) trivs med
och uppskattar. Om den här romanen antyder förfining,
förfall eller stagnation kan diskuteras: jag upplevde den
inte som ojämn och längre än vad dess idéer motiverade
(två vanliga åsikter om McDevitts senare romaner), men
det kan bero på att idéerna inte ges lika stor betydelse;
romanen är tämligen fragmentarisk i hur vissa ämnen
hanteras (de nämns men återkommer inte). Kanske klokt
av författaren, men som läsare kan man ibland ställe sig
aningen frågande.
Echo är en trivsam, vänlig och godmodig, i maklig takt
habilt berättad historia med väldigt sansade och resonliga
personer: det är sällan som känslorna svallar, snarare är de
stundtals närmast patologiskt frånvarande. Tonfallet är
lågmält och utan åthävor, även de stora idéerna eller
överraskningarna nämns lite i förbigående, som en del av
det vardagliga. Det är förmodligen en smakfråga om man
blir underhållen, uttråkad eller lite av båda.
- Henry
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Who fears death Nnedi Okorafor
”Who fears death” är något så ovanligt som en
fantasyroman som bygger på afrikansk kultur och som
också tar upp så brännande ämnen som våldtäkt som
vapen, kvinnlig omskärelse och diskriminering både av hela
folkgrupper och mellan könen.
Historien utspelar sig i ett fiktivt afrikanskt land som
baseras på Sudan, då författarinnan härstammar därifrån.
Två folkslag bebor landet, Nuru som är ett arablikande
folk, och Okeke som är ett svart afrikanskt folk. Av tradition
är Okeke slavar till Nuru och ingen ifrågasätter den
ordningen, då det är skrivet i den stora boken, The Great
Book.
Huvudpersonen Onyesonwu, vilket betyder ”vem är
rädd för döden”, är en Ewu dvs ett barn som tillkommit
genom att en Nuru-man våldtar en Okeke-kvinna. Alla
känner igen en Ewu, eftersom de är mulatter. Onyesonwus
pappa visar sig vara en mycket kraftfull men också en
mycket ondskefull magiker. Hans tanke var att barnet skulle
bli en son och så småningom också en magiker.
Onyesonwus mamma har också magiska krafter och lyckas
föda en flicka istället, vilket betyder att faderns plan inte
lyckades.
Onyesonwu och modern lever de första åren som
nomader i öknen, men när Onyesonwu är runt sex år flyttar
de in i en stad där det bara bor okeker. Livet i staden är
ganska bra även om Onyesonwu alltid känner sig utpekad
pga av att hon är Ewu. När hon börjar närma sig tonåren
visar det sig att hon också har magiska krafter. Hon är en
hamnskiftare, shapeshifter, och kan förvandla sig till olika
djur.
Enligt landets tradition kan en flicka då hon fyller elva
år välja att genomgå en omskärelse. Den är frivillig, men
många flickor väljer det ändå för att de då blir betraktade
vuxna. Onyesonwu väljer att genomgå omskärelsen för att
passa in i kulturen, fast hennes mor är emot det. Under
operationen förflyttas Onyesonwu under ett ögonblick till
andevärlden dit alla magikerar kan färdas till. Hennes far
blir på så sätt medveten om hennes existens. Onesonwu
förstår att hon måste gå i lära hos en magiker för att kunna
stå emot sin far.
Det är lättare sagt en gjort, för även om det finns en
magiker i staden, så vill han inte ta sig an Onyesonwu för
att hon är flicka. Flickor kan inte bli magikerar.
Onyesonwu vägrar att finna sig i traditionen och ödet,
utan hon kämpar för att först bli utbildad magiker och sedan

för att slaveriet ska försvinna. Hon är mycket
temperamentsfull och är hela tiden arg på de uppenbara
orättvisorna som finns i samhället.
Berättelsen påminner mig lite om Octavia Butlers böcker
och sätt att skriva, eftersom hon också brukar behandla
förhållandet mellan herre och slav mm. Jag gillar dock
Butlers böcker bättre, även om jag också tycker att ”Who
fears death” är en bra bok. Jag tror att jag stör mig lite på
huvudpersonen. Hennes vrede brukar visa sig genom att
hon skriker ut sin frustration och jag stör mig på att hon
skriker och är ganska oresonlig, fast hon egentligen har
mycket goda skäl till varför hon uppträder som hon gör.
Berättelsen har ett sagoaktigt språk och innehåller en quest
där Onyesonwu tillsammans med några vänner ska försöka
besegra sin far magikeren. Så långt är den en
fantasyberättelse, men att ha med kvinnlig omskärelse och
våldtäkt som strategiskt vapen är bra ovanligt i vanlig
fantasy. Det fungerar bra att använda fantasygenren som
samhällskritik.
Romanen har blivit mycket uppmärksammad och det
skulle inte förvåna mig om den är en vinnarkandidat.
- Carolina
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Blackout/ All Clear Connie Willis
Blackout och All Clear är två tjocka böcker, som vardera är
på över 500 sidor. De är egentligen inte två romaner utan
en, som blev så tjock att förlaget valde att dela boken i två
delar. Första delen kom ut våren 2010 och andra delen blev
klar i slutet av augusti samma år.
I denna bok återvänder Connie Willis till gruppen av
historiker som åker tillbaka i tiden för att studera historiska
skeenden. Vi har mött dem förr både i Doomsday book och
Say nothing of the dog.
Den här gången är det London under blitzen som ska
studeras. Connie Willis är mycket intresserad av just
London under andra världskriget och speciellt vad som
händer med St Pauls katedral. I den här berättelsen frossar
hon i sitt intresse.
Jag har hört Connie Willis säga på kongresser att en
författare bör undvika använda infodumper eller tynga sin
text med alltför många beskrivningar på den period man
skriver om, bara för att man vill använda all sin kunskap
man har fått när man forskat om bakgrunden. Sedan går
hon själv i fällan, för hon tar stolt upp många detaljer som
inte för handlingen vidare. Själv suckade jag bara vid
läsningen och tänkte: Jo, jag vet att London under blitzen
är din favorithobby.
I berättelsen får vi följa ett antal personer som ska
studera olika aspekter av vad som hände i London under
andra världskriget. Några historiker är: Eileen som studerar
barnen som blev evakuerade under kriget. Mike som
studerar fenomenet om vardagshjältar och Polly som ska
ta reda på hur kassörskorna och de andra flickorna som
arbetade i Londons varuhus hade det under bombningarna.
Det går inte riktigt som historikerna tänkt sig. Först
landar de inte på den tid och plats de planerat. Ibland kan
det skilja dagar från den tidpunkt man egentligen skulle ha
landat på, vilket är mycket frustrerande. Det värsta är dock
att historikerna misslyckas med att ta sig hem. Portalerna
som de skulle använda fungerar inte.
De blir förstås panikslagna när de inte kommer hem,
speciellt som bombningarna går in i sitt mest intensiva
skede. I början har de olika historikerna inte någon kontakt
med varandra, men när de upptäcker att de fastnat i historien
lyckas de till slut hitta varandra.
Connie Willis skriver lättläst, underhållande och
spännande. Hon beskriver hur det är i skyddsrummen och
i tunnelbanan under bombningarna, hur det är att arbeta i
varuhusen och som ambulansförare i London. Visst är det
gediget forskat och jag vet att hon har intervjuat folk som
berättat hur det var.

Connie Willis stil är att hon skriver just underhållande
och roligt, på ett lättsamt och trevligt vis. Lite underhållande
pratigt, som om man samtalade med en god vän. Och det
här är romanens stora problem. Hon har drivit sin stil
alldeles för långt. Det blir helt enkelt för pratigt.
Huvudpersonerna vimsar omkring och hela tiden får man
veta hur oroliga de är.
Men varför går portalerna inte att resa med? Varför
kommer inte räddningsteamet? Har jag missat den på något
vis? Jag kanske tog fel på tiden? Men varför kommer inte
räddningsteamet?
Om och om igen. Nog för att jag också skulle älta dessa
frågor om jag fastnade i historien mitt under de värsta
bombningarna, men jag behöver inte läsa om det hela tiden
i en roman. Jag har redan förstått deras oro, när jag läste
det första gången.
Hade boken skurits ner med en tredjedel så skulle det
hela bli mycket bättre. Nej, det här är inte Connie Willis
bästa roman, tyvärr. Den var roligt att läsa men den känns
ganska lättviktig.
- Carolina
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Kortromaner
The Alchemist –
Paolo Bacigalupi

Handlingen är inte speciellt komplicerad men den är
rätt logisk, huvudpersonen är väl beskriven, idéerna är
intressanta och berättelsen är välskriven, men det känns
som om alltihop inte riktigt räcker till en kortroman. Trots
sina 86 sidor känns den mycket mer som en långnovell till
formen och då kommer vi in på ett annat problem i
sammanhanget. Boken kostar 20 dollar! Detta gör att den
är dyrare än de flesta romanerna, vilket inte kan räknas
som bra valuta för pengarna. Om den kommer ut i en mycket
billigare pocket- eller eBook-version så kan det vara värt
att slå till, men jag rekommenderar att ni avvaktar tills dess.
Under tiden kan ni låna Paulo Coehlos bok på biblioteket.
- David

Först: en varning! För drygt tjugo år sedan skrev den
portugisiske författaren Paulo Coehlo en bok, ”The
Alchemist”, som har sålts i många exemplar världen över
och enligt Wikipedia har den blivit en av de största
försäljningssuccéerna i historien. Detta innebär att om du
går till en vanlig bokhandel kommer de att blanda ihop
dessa två författare och ta fram storsäljaren istället för
kortromanen. Det hände mig flera gånger innan jag
lyckades få tag i rätt bok. I och för sig blir det inget större
problem därför att den boken är också bra och kan väldigt
lätt klassificeras som fantasy, men om man vill läsa den kan
man lämpligast låna den från närmaste stadsbibliotek.
Tillbaka till kortromanen. Invasiva växtarter har börjat dyka
upp som ett stort problem i vissa världsdelar. Ett exempel
är Parkslide (eller Japanese Knotweed som den heter på
engelska), vilken orsakar så mycket problem i vissa delar
av Storbritannien att det finns varningsskyltar som säger
att man måste disinficiera sina skor innan man lämnar
området! Arten är svår att ta bort och kan växa väldigt fort.
Lyckligtvis är den inte livsfarlig (även om man
rekommenderas att inte äta den), men vad skulle hända om
den var livsfarlig? Detta är en av de grundidéerna i The
Alchemist. Arten här heter ”Bramble”.
Magi förekommer ofta i fantasyböcker, men för att
begränsa dess makt måste utövandet ha ett pris. Ibland är
den en begränsad resurs, ibland behöver utövaren att vila
ett tag efteråt, men här har författaren kommit med en genial
idé: varje gång magi utövas gror en ny bit Bramble
någonstans i närheten. Detta gör förstås att det är livsfarligt
att använda magi och när boken börjar har det blivit olagligt
och straffbart att utöva även den minsta magin. Dessa två
idéer är grunden för denna kortroman.
Huvudpersonen (vars namn aldrig nämns) bor
tillsammans med sin dotter Jiala och ett hembiträde (Pila) i
landet Khaim. Han har i många år försökt att hitta en lösning
på problemet med Bramble och tror att han är nära att lyckas,
problemet är bara att han håller på att vara utblottad och
dottern på att bli sjuk. Naturligtvis lyckas han hitta ett sätt
att bli av med Bramble, men när han presenterar lösningen
för borgmästaren går det inte riktigt som han hade tänkt
sig.

Iron Shoes – J Kathleen Cheney
En av de vanligaste idéerna i populärlitteratur – både i
litteratur och som teater – måste vara den som handlar om
en fattig änka som hotas av vräkning från sitt släktgård om
hon inte betalar en större summa pengar inom ett visst
antal dagar. Han som kräver pengarna är alltid en elak typ,
oftast en bankägare, som gör allt i sin makt för att se till att
änkan kan inte betala, men till slut lyckas hon få ihop
pengarna och sedan lever lyckligt i alla sina dagar. Den här
handlingen har använts så många gånger att den har blivit
en kliché, så om en författare tänker använda sig av denna
idé måste hon hitta på någon helt ny vinkel om den ska tas
på allvar. Cheneys vinkel är att använda magi.
Imogen Hawkes är den unga änkan och William
Hammersly är den elake bankmannen. Imogen äger ett
häststall i en liten stad i USA mot slutet av artonhundratalet,
men det har inte gått så bra tack vare att hennes före detta
man inte prioriterade ekonomin. Historien börjar med att
Hammersley ger henne en vecka att betala nio tusen dollar,
annars får hon välja mellan att överlämna stallet eller gifta
sig med honom. Naturligtvis vill hon varken göra det ena
eller det andra. Samma dag levereras en ny häst som hon
har köpt på auktion, men det visar sig vara inte vanlig häst
utan en man, Guaire, som kan förvandla sig till en häst, en
magisk man från Irland. Resten av historien består av ett
antal försök till sabotage från Hammersleys sida och
Imogens och Guaires försök att hantera dessa problem.
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Jag tror inte att jag avslöjar för mycket om jag säger att de
lyckas få ihop pengarna att betala Hammersley och att
Imogen och Guaire slutligen gifter sig. Hela handlingen är
mycket förutsägbar.
Så vad har Cheney lagt till den enkla handlingen? Alla
tre huvudpersonerna visar sig kapabla att använda magi i
olika grad, men magin som används här är mycket enklare
än i de flesta andra av årets fantasynomineringar. Vi pratar
om saker som att förgifta mat genom att lägga in ett pulver
eller förbättra precisionen hos ett vapen. Det verkar inte
ens krävas någon speciell procedur eller ens ha ett pris att
använda magi och egentligen kunde berättelsen ha skrivits
utan något fantasyelement överhuvudtaget. Det mesta
kunde ha gjorts genom vanliga människors handlingar. Det
enda som man kan säga som försvar är att fantasyelementet
gör historien lite roligare.
Stilen kan man inte heller säga så mycket om. Prosan är
hyfsad men inget över det vanliga, boken är lättläst, men
huvudpersonerna blir lite för mycket svart/vita – Imogen
och Guaire är bara goda, Hammersley är bara elak, och alla
de andra är inte mycket mer än karikatyrer. Det finns en
liten bihandling som gäller Imogen själv och hur hon
kommer till insikt om (eller rättare sagt berättar andra det
för henne) att hon försöker leva på det sätt som hennes
mor och hennes före detta man ville att hon skulle leva, i
stället för hur hon själv vill leva, men denna bihandling
kan inte rädda det hela.
Denna berättelse tillhör den kategori som får en att
undra över varför den överhuvudtaget blev nominerad.
Det finns ingenting speciellt med berättelsen utan den är
bara en upprepning av en gammal uttjatad idé, och det
finns inget annat som kan rädda den. Den är i och för sig
inte helt värdelös, men den hör inte hemma på Nebulalistan.
- David

antingen Nebulapriset, Hugopriset eller både två, och
många av dem har vunnit. Man kan verkligen säga att han
har satsat mer på kvalitet än kvantitet, fyra Nebulavinnare
på tolv försök är ingen dålig facit. Den här gången tar han
upp artificiellt liv, ett ämne som jag personligen tycker är
mycket intressant.
För femton år sedan kom ett datorspel som hette
Creatures. Där kunde man kläcka ett ägg och sedan ta hand
om den varelse som kom ut. Man kunde uppmuntra dem
när de gjorde saker man tyckte var bra, och avskräcka dem
när de gjorde saker man inte ville att de skulle göra. På så
sätt kunde man påverka deras ”uppväxt”. Om man höll på
tillräckligt länge kunde man till och med få dem att
reproducera sig och därmed att utvecklas. Detta kunde
ske på grund av att programmet bakom hade skrivits för att
simulera genetik och det innebar att saker kunde hända
som inte ens tillverkarna hade förutsett. Naturligtvis var
deras beteende begränsat, och gränssnittet var lite jobbigt,
men det var en kul idé. Ted Chiang börjar från samma
startpunkt.
Ana är arbetslös. Hennes tidigare jobb var att ta hand
om djur på en zoologisk trädgård, men när den stängdes
försökte hon att byta riktning och lära sig programmera. Så
när en kompis kontaktar henne med ett erbjudande att jobba
hos Blue Gamma som håller på att utveckla ett slags
artificiellt liv blir hon intresserad. Hon börjar jobba i detta
projekt och vi får se hur det utvecklas. Idén är att skapa
artificiella varelser (”Digients”) som lever i en stor värld
(”Data Earth”) som kan sedan ”adopteras” av människor
som vill hjälpa dem att utvecklas: en slags korsning mellan
Creatures, Second Life och Tamagotchi. Företaget tänker
tjäna pengar genom att sälja mat och tillbehör till dessa
varelser. Vi får följa Ana och Derek (som är den som designar
deras utseende) under hela utvecklingsprocessen, men vi
får också följer deras digients: Marco, Polo och Jax. Alla
dessa fem blir verkliga figurer med egna personligheter i
berättelsen och man följer dem genom deras liv.
Jag vill inte avslöja mer av handlingen, jag tycker
faktiskt att ni ska läsa denna kortroman: jag tycker att ni
ska läsa allt som Ted Chiang har skrivit, det är det väl värt.
Här tar han upp inte bara saker som medvetande och

The Lifecycle of Software
Objects – Ted Chiang
Ted Chiang har gjort det igen! Han skriver inte speciellt
mycket, enligt wikipedia ett dussin korta verk under lika
många år, men nästan varenda historia har nominerats för
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rättigheter för virtuella varelser, utan också våra relationer
med dem, hur vi ser på dem, hur vi skulle utnyttja dem. Till
och med Ana, som kanske är den som ”älskar” dem mest
har svårt att vilja tillåta dem att använda deras ”fria vilja”
om det strider emot det som hon vill. Hon blir som en
överbeskyddande mor som vill skärma av sitt barn från
allting som är farligt, som inte vill att barnet ska växa upp.
Om jag letar tillräckligt hårt hittar jag ett litet problem med
berättelsen: slutet. Det känns lite hastigt påkommet. En
kortroman har tid att utveckla sig och på nästsista sidan
får man ingen ledtråd som säger att det är snart slut. Sedan
kommer fyra korta stycken och plötsligt är historien slut.
Trots detta tror jag att författaren förtjänar att vinna sitt
femte Nebulapris i år, och jag ser fram emot hans nästa
verk.
- David

The Sultan of the Clouds –
Geoffrey A Landis
Trött på fantasy? Vill du ha en riktig science fiction-historia?
Hur låter detta: ett framtida bebott solsystem; städer som
flyter i Venus atmosfär; pirater som vill kämpa emot en
kapitalistisk diktator? Allt detta får du i Geoffrey Landis
kortroman.
Tinkerman är en tekniker som jobbar ihop med den
vackra och briljanta Leah Hamakawa. Han tror, eller
åtminstone hoppas att de har en relation, men törs inte
komma ut och säga något i fall han har fel. När Leah får ett
inbjudan att åka till Venus för att träffa arvtagaren (Carlos)
till den mäktigaste familjen (Nordwald-Grunebaum) i
solsystemet får han följa med. Så fort de landar gör han
bort sig och är ohövlig mot Carlos när han inte riktigt förstår
vem han är (Carlos är bara en tolvåring). Resultatet blir at
han och Leah skiljs åt, men detta ger författaren chansen
att visa oss miljön i staden. På grund av det höga lufttrycket
vid Venus yta har man byggt städer som flyter i atmosfären
och de flesta av dessa ägs av Nordwald-Gruenbaum, men
Tinkerman upptäcker snart att det finns andra städer som
vill vara oberoende. Samtidigt förstår han att Carlos är ut
efter att gifta sig med Leah, och sedan är handlingen igång.
Trots att denna kortroman ursprungligen publicerades i
Asimovs känns den lite mer som en Analoghistoria. Det är
delvis en actionhistoria där Tinkerman måste lösa gåtan
innan det är för sent, och delvis en ”miljö” historia där
författaren vill visa oss den miljö som han har byggt upp
så att vi kan imponeras av den. I bägge fallen har han
lyckats och resultatet blir rätt trevligt, däremot saknas det
lilla extra som man vill ha från en Nebulanominerad
berättelse, någonting som höjer historien över det vanliga.
Det känns som om författaren har försökt att få in en sense
of wonder utan att ha riktigt nått fram till något som kan
kittla våra sinnen. Resultatet blir en bra och intressant
historia som inte kommer upp till samma nivå som Ted
Chiangs bidrag.
- David
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Ghosts Doing the Orange Dance
- Paul Park
Det börjar bra, och på ett typiskt Lovecraftinspirerat sätt.
Huvudpersonen försöker ta reda på en familjehemlighet,
som han anar finns.
Berättelsen börjar med en beskrivning av
huvudpersonens mormor, och sedan fortsätter berättelsen
med en betraktelse av farfadern. Huvudpersonen beskriver
hur hans farfar var extra intresserad av honom och han tog
med honom på promenader och visade honom tavlor. En
tavla hette ”Ghost doing the Orange Dance” som visar en
kvinna som rider ett behornat djur. I bakgrunden kan man
se människor som sticker fram sina huvuden ur ett majsfält.
Berättelsen är skriven som om den var en äkta självupplevt
historia, där huvudpersonen är författaren Paul Park själv.
Han refererar flitigt till sin första roman ” A Princess of
Roumania”, bara för att understryka att det är författaren
Paul Parker som är den sanna huvudpersonen. Däremot
kan man inte lita riktigt på hans skildring. Plötsligt kommer
det en fru som är på perfekt på alla sätt, och några stycken
senare får man veta att den tjusiga frun är en fantasiprodukt
som Paul skrivit in för att inte prata alltför mycket om hans
pågående skilsmässa.
Huvudpersonen studerar sin släkts historia och med
hjälp av gamla böcker börjar han gräva sig allt längre ner i
historien. Vi får läsa stycken som bevarats i mer än ett
sekel. Sakta får vi veta att vissa personer i familjen har till
uppgift att i en drömvärld ledda av den mystiska kvinnan,
stå emot någon fiende.
Precis vad som är fienden får man aldrig riktig veta.
I början fungerar berättelsen bra. Det är spännande att
följa hur huvudpersonen undersöker, likt en detektiv, olika
ledtrådar för att ta reda på vad familjehemligheten
egentligen är. Mystiken tätnar.
Det här är en typisk novell där stämningen är den
viktigaste och där stämningen bygger på att man bara får
reda på vaga ledtrådar på vad som egentligen försiggår.
Själv kan jag lätt tröttna på sådana historier då jag tycker
är lite arbetsamt att aldrig riktigt förstå vad de olika
anspelningarna egentligen tyder på.
Nog för att berättelsen börjar suggestivt och mystiskt,
men det håller inte helt igenom.
- Carolina

ort att betala
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The Lady Who Plucked Red
Flowers beneath the Queen’s
Window – Rachel Swirsky
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En gammal tradition i fantasyhistorier är Oraklet. Oftast är
det en levande varelse, men många gånger är det någon
som har dött men för en kort stund återkallas till livet via en
speciell ceremoni.Det kan vara någon som för länge sedan
var en mäktig trollkarl och kan bidra med råd när en ny kris
dyker upp, eller kanske en stark krigare som behövs för att
försvara riket. I nästan alla fall får vi följa historien från
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avlägsen framtid och där utspelas den sista tredjedelen av
handlingen. Men det finns mer ändå, och slutet är lika bra
som oväntat.
Som ni kan se finns det en hel del i denna berättelse
och författarinnan har verkligen, till skillnad från vissa andra
av årets nominerade verk, utnyttjat kortromanformen.
Naeva är en produkt av sin kultur och har svårt att förstå
de andra kulturer hon kommer i kontakt med, men spelar
ändå sin roll som orakel. Vi får också se någonting annat
som är mycket ovanligt i fantasy: samhällen som utvecklas.
Världen där allting utspelar sig är naturligtvis helt skild
från vår, men man lyckas göra framsteg och lär sig hantera
magi på nya sätt. Man lyckas till och med undersöka magi
på något som vi skulle kunna kalla för ett vetenskapligt
sätt. Efter att ha läst denna kortroman frågar man sig varför
inte fler har författare gjort så här? Varför måste nästan alla
fantasyromaner utspelas i en värld som inte förändras ett
dugg under tusentals år? Även magi borde kunna utvecklas
och föras framåt från generation till generation.
Det finns flera anledningar till varför denna kortroman
kan ta hem priset i år: den berättar en historia från ett mycket
ovanligt perspektiv; den visar utveckling av
fantasysamhällen och den har ett mycket intressant slut.
Det finns bara en hake och den är att hon har Ted Chiang
som konkurrent. Personligen skulle jag vilja se bägge två
ta hem priset i år, men i vilket fall som helst bör ni definitivt
läsa bägge berättelserna.
- David

synpunkten av någon som är inblandad i krisen och oraklet
är bara en devis som författaren använder för att få fart på
handlingen. Det är ytterst sällsynt att oraklet är en av
huvudpersonerna och denna kortroman är det enda
exemplet jag kan komma på som använder den döda
trollkarlen som huvudperson.
Naeva (som är den korta versionen av namnet som
utgör berättelsens titel) är en magiker som är syster till
drottningen Rayneh. Hon bor i ett land och en tid där
kvinnor har makten och är de enda som får använda
trollkonst. Män används i bästa fall enbart som soldater,
och i värsta fall avlivas de vid födseln. Handlingen börjar
när Naeva är ute och spanar på fienden men plötsligt träffas
av en pil och dör. Men hon är som sagt en magiker och kan
ändå rapportera tillbaka till drottningen. Detta görs på
följande sätt: en annan magiker tar fram en levande
människa och kan genom att uttala några besvärjelser få
Naevas själ att komma till denna kropp. Naeva har då en
kort tid på sig att kunna besvara frågor och ge råd. Efter
denna stund ”dör” Naeva igen, liksom människan som har
använts i processen, men Naeva kan komma ihåg detta till
nästa gång hon kallas. På det sättet får vi reda på vad
verkligen hände den dagen hon var ut och spanade.
Mittdelen av historien använder samma teknik som H
G Wells använde i sin roman Tidsmaskinen. Naeva kallas
för att hjälpa till i diverse krisar under ett stort antal år och
ser hur först hennes civilisation och senare efterföljande
civilisationer växer och dör. Till slut kallas hon till en
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Långnoveller
Innan jag började läsa novellen funderade jag lite på
om Barrzaks berättelser skildrar känsloreaktioner på
relationer, där de senare, inte idéer eller handling, är det
oväntade. Efter läsningen lutar jag mera åt att idén används
för att skapa en omvälvande upplevelse för
huvudpersonen att reflektera över, utvärdera sin av det
skedda tydliggjorda livshistoria mot och utifrån det välja
fortsatt väg, något som underlättar en mera distanserad
läsart.
Jag kan rekommendera Map of seventeen som prov på
Barzaks stil med dess blandning av självklart berättande
och avklarnad stämning och som tonårsskildring med ett
tydligt och ett mera vagt möjligt fantastiskt inslag, medan
den som vill ha hisnande visioner, häftiga idéer och högt
tempo bör välja annan läsning.
- Henry

Map of seventeen Christopher Barzak
Berättelser i temaantologier anknyter mer eller mindre tydligt
till just antologins tema, vilket gör det svårt (eller en
utmaning) för författaren att använda temat i sig som
överraskningspoäng. Map of seventeen är en av novellerna
i The Beastly Bride, undertitel Tales of the animal people,
sammanställd av Ellen Datlow och Terri Windling, så på
vilket sätt sjuttonåriga Megs problem att hantera
konsekvenserna när den elva år äldre brodern Tommy
tillsammans med sin pojkvän Tristan återvänt till
barndomshemmet i en liten stad i Ohio kommer att bli än
mer komplicerade är inte så svårt att lista ut.
Sista episoden i Barzaks förra året nominerade roman
The Love We Share Without Knowing handlar om en flicka
som kanske var en räv (eller en räv som trodde att den var
en flicka): romanen utspelas i Japan, flera av dess historier
handlar om amerikaner som lär ut sitt modersmål och
samtidigt försöker förkovra sig i japanska och förstå den
japanska kulturen, så sett till symbolik fanns redan där en
hel del om kluvenhet mellan två kulturer: lägg till en tonåring
som berättare och hennes homosexuelle bror som
återvänder till sin familj på den amerikanska landsbygden
så bör den aspekten av novellen räcka till och bli över.
Berättelsen finns utan att upplevas som konstruerad
eller sökt, berättad med Barzaks klara, tydliga och samtidigt
lite drömska stil. Som tonåring övertyger Meg i kasten
mellan o- och tvärsäkerhet, mellan förödande vassa repliker
värdiga en livsluttrad cyniker och sårbarhet när hon själv
minst väntar och önskar det. Att familjemedlemmarna alla
är mycket förstående och resonabla, var och på sitt sätt
pragmatiska problemlösare, kan upplevas lite konstruerat,
men passar författarens syfte med novellen – vilket är att
visa dels att småstäder på den amerikanska landsbygden
inte är som Norman Rockwell och Shirley Jackson har
beskrivit dem, dels att om vi ser människor som är
annorlunda än oss själva på rätt sätt så är de inte monster
utan vackra – väl. En plädering för tolerans och förståelse,
för att inte vara snar att döma utifrån sina förutfattade
meningar om hur världen är eller bör vara inrättad. (Att
Meg står för rationellt förnuft (matematikbegåvning och
det skoningslöst formulerade motivet att studera
psykologi) och Tommy för känsla (konstnär) kan läsas som
ett könsrollsexempel på det senare.)

The Jaguar House, in Shadow Aliette de Bodard
Denna historia är tydligen en av flera som författarinnan
har skrivit i sitt Xuya universum. Handlingen äger rum på
en jord där kineserna upptäckte amerika innan Columbus
och därmed ändrade hela kontinentens historia. Emellertid,
allt detta knappt märks i denna långnovell som äger rum i
landet Mexica där Aztecarna fortfarande regerar, och detta
är ett problem för denna historia. Det finns vissa
antydningar till att handlingen äger rum i vår nutid, det
finns referenser till nanoteknologi och maglev bland annat,
men hela historien kunde lätt ha utspelat sig i en civilisation
för fler hundra år sedan. De nya teknologiska uppfinningar
har ingenting med handlingen att göra.
Onalli är en kvinna i Jaguar House som och tillsammans
med Xochitl och Atcoatl har de vågat ifrågasätta deras
ledare Revered Speaker, och det är mycket farligt därför att
han har absolut makt över landet. När historien börjar har
allting redan ägt rum och Onalli och Atcoatl håller på lämna
Mexica och åka norrut till USA, riktigt varför är okänt i
detta läge. Detta är på grund av det sättet som författaren
har valt att berätta historien. Hon berättar den baklänges.
Först vad händer nu, sedan vad hände för sex månader
sedan, sedan fär två år sedan och så vidare. Det är ingen
ny teknik, men det kräver mycket av författaren därför att
det lämnar minimala utrymme för överraskningar och det är
lätt att läsaren blir förvirrad när den inte riktigt vet vilken
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med denna novell, och med tanke på att den är
Nebulanominerad kan vi förvänta oss flera noveller i denna
miljö. I första hand borde det nog en fortsättning av denna
historia därför att den lider av ett problem som flera andra
historier har råkat ut för: det blir inget riktigt slut.
Gerard har försökt att ansluta sig till en grupp äventyrare
lett av Antonio Dias Caldas, men Caldas vill inte att han
ska vara med och har faktiskt gått så långt att han har
försökt att få Gerard utlämnad från landet. Gerard är därmed
tvungen att hitta någon annan expedition men tyvärr finns
det ingen annan, så istället sitter han kvar på värdshuset
och dricker öl. Då dyker upp en köpman med ett antal
afrikanska slavar som han tänker sälja vidare och en av
dem visar sig vara inte bara språkkunnig (Portugesiska är
det språket som talas här) utan också uppkäftig. Då beslutar
sig Gerard att det är denna man som han vill ha till sin
äventyrskamrat och resten av historien handlar om hur
han försöker få ihop pengarna så att han kan köpa loss
slaven och hur han undvika bli utslängd från Brasilien.
Den faktiskt slutar innan de går ut på sina första äventyr.
Brasilien, och i synnerhet femtonhundratalets Brasilien,
dyker inte speciellt ofta upp i Sf eller Fantasy (Terry Gilliam
och Ian McDonald till trots) så författaren kan bygga upp
sin egen miljö utan att behöva hålla sig alldeles för mycket
till de kända vägarna. Han lyckas till viss del bygga upp en
magisk miljö som påminner lite om Cajun men ändå är sitt
eget, och förmodligen är detta någonting som han ska
utveckla i framtid noveller. Däremot tycker jag att han inte
lyckas kommer med någonting radikalt nytt, och egentligen
kunde detta ha ägt rum i vilket Fantasy universum som
helst. Det finns ingenting som man kan se som begränsar
den till Brasilien. Ingenting väsentligt i alla fall. Detta tycker
jag är lite synd med tanke på att författaren själv har bott i
Brasilien en stor del av sitt liv och borde kunna skildra
landet bättre än han gör, men kanske är detta något som
ska utvecklas i framtida berättelser.
Till slut kan man säga att han har bara skrivit en ganska
vanlig Fantasy novell som är fullt läsbar och välskriven,
men som inte känns tillräcklig speciell för att kunna vara
värd en nebulanominering.
- David

tidsperiod det är som gäller vid varje stycke. Speciellt om,
som här, det blandas in lite av nutid då och då. Då är det
viktigt att författaren har någonting annat att komma med
antingen för att utnyttja detta sätta att skriva (till exempel
om den mest spännande saken hände först tidsmässigt)
eller för att lägga till någonting annat som är inte
handlingberoende. Tyvärr har Bodard inte gjort detta och
långnovellen lyckas inte komma någonstans och har svårt
att fånga åtminstone denna läsarens intresse. Första
gången jag läste den orkade jag inte ens till slutet, och nu
när jag läste om den för att recensera den upptäckte jag att
mitt första intryck var korrekt.
Finns det ingenting bra att säga om den? Om jag gräver
tillräckligt djupt kan jag säga att det är intressant att
presentera ett nuläge och se hur man kommer dit, hur
relation mellan olika människor förändras över tiden från
en annan prespektiv än den vanliga. Däremot ser vi nästan
ingenting av dessa relationer utan det berättas lite i
förbigående. Onalli tydligen känner mycket för Xochitl men
hur denna känslan växer hör till tiden långt innan
handlingen börjar.
Även om konkurrensen är inte så stor i år borde denna
långnovell vara chanslös i alla fall. De enda som jag kan
rekommendera den till är de som gillar Aztekhistorier med
en hel del blod och tortyr....
- David

The Fortuitous Meeting of
Gerard van Oost and Oludara Christopher Kastensmidt
Hur många Fantasy historier har vi läst som har börjat med
att en äventyrslysten främling kommer till ett värdshus för
att hitta ett par kompanjoner som ska följa med honom på
en jakt på ett skrämmande odjur? Eller som kommer dit för
att låna ut sina kämpandefärdighter till ett litet gäng som är
beredda att göra just det som ingen annan vill ta på sig?
Detta är så vanligt numera att det tas nästan för givet och
vanligtvis tar inte mer än första sidan i en Fantasy roman.
Men, borde det egentligen vara så lätt? Varför ska det alltid
finnas folk som är villig att slå ihop sina påsar med en
främmande människa, även om han visar att han kan skära
av en berusad dvärgs öron med sin mäktiga svärd? Det
kan lätt bli så att ingen vill hjälpa honom, eller kanske till
och med att det finns redan ett gäng och de vill inte ha
ytterligare något medlem. Så är fallet i denna långnovell.
Gerard van Oost har åkt till Brasilien för att tjäna lite
pengar som äventyrare eller soldat i detta nyöppnat, men
fortfarande vilt land. Årtalet nämns inte i historien, men
författaren har en egen webbsajt där han berättar lite om
bakgrunden och där får man läsa att det ska vara
femtonhundratalet. Faktiskt är det tydligen meningen att
han ska skriva flera historier i denna värld om det går bra

Plus or Minus James Patrick Kelly
Denna långnovell verkar inte lovande i början men så
småningom blir det bättre. Då är det tur att den har skrivits
av en känd förfatatre annars tror jag att jag skulle ha gett
upp innan det vände. Efter att ha läst ett par sidor får man
intrycket att det är den standard historien om en ung person
som jobbar ihop med några äldre och mer erfarna människor
som tar alla chanser att sätta denna på plats. Lite som
historier om att vara i armén under andravärldskriget där
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övertygande. Övertygande är också det sättet att
besättningsmedlemmarna visar sina snälla sidor när det
krisar sig efter att har varit elaka mot henne när det var
lugnt. Men trots allt detta tror jag inte att denna långnovell
sticker ut ur mängden utan den lägger sig i kategorin läsbar
men inte minnesvärd.
- David

Pisaach - Shweta Narayan
Frågar ni mig är kriterierna på vardagsfanrasy att det
fantastiska inslaget ofta är placerat i vardaglig samtidsmiljö
(eller en miljö svår skilja från den) och tvetydigt, osäkert,
något som lika gärna kan vara inbillning eller övertolkning
från den som upplever det som något faktiskt existerande.
I det senare avseendet är varken Barzaks novell eller den
här vardagsfantasy, men långt in i berättelsen är det svårt
genrebestämma Pishaach: den är helt enkelt en läsvärd
novell, vars fantastiska inslag skulle kunna något som
huvudpersonen inbillar sig . Den utspelas i vad som verkar
vara vår samtid, i ett annat land, ett annat samhälle, en
annan kultur med andra sedvänjor (eller vår bild av dessa:
jag upplever den som ”indisk” men enlig författaren är
bakgrundssagan inte är det, utan en blandning av många
olika sagor som hon läst och tyckt om).
Den dag Shruutis morfar skall kremeras går hennes
mormor ut i husets trädgård och försvinner. Shruuti
reagerar med att bli stum. De enda ljud omgivningen i
fortsättningen hör från henne är den musik hon spelar på
morfaderns till hennes bror efterlämnade flöjt, musik som
lockar ödlor och små ormar att samlas kring henne. Medan
åren går blir hennes slutenhet i vad omvärlden tolkar som
sorg medan hon själv upplever sig vara medveten om och
ibland nära gränsen mellan två världar ett allt större socialt
problem, som tär på relationerna mellan hennes familj och
de släktingar den delar huset med: speciellt hennes några
år äldre kusin Vikram har svårt för hennes sätt, något som
han så snart möjlighet ges visar i såväl ord som handlingar,
vilka när Shruuti kommer in i tonåren får allt obehagligare
drag.
Så frågan blir om det skall sluta lyckligt – eller för vem
det skall sluta lyckligt? Vad som först verkar vara en liten
utvikning leder berättelsen in på ett oväntat spår och
detaljer som nämnts i Shruutis hågkomster av hennes Nanis
berättelser om Nagafolket visar sig passa överraskande
väl in i handlingen.
Pishaach fångar läsintresset genom den värld som
skildras och får sedan läsaren att vilja veta hur berättelsen
kommer att sluta. Det fantastiska inslaget inte är huvudsak
eller förutsättning, men gör delar av handlingen tydligare.
Underhållande läsning med diskutabel genretillhörighet.
- Henry

den yngsta nyaste rekryten får alla de sämsta
arbetsuppgifterna att genomföra. Här får vi åtminstone en
logisk förklaring till varför.
Mariska är femton år gammal och dotter till Natalya
Volochkova, en mycket känd kvinnlig astronaut, och har
fått ”beställda” gener av sin mor så att hon har möjlighet
att ”övervintra” och blir därmed mycket lämplig för att
skickas på en mycket lång koloniseringsresa till en annan
stjärna. Problemet är bara att Mariska tycker inte om att
modern har bestämt hennes framtid och därför gör uppror
mot henne. Hon tar ett träningsjobb på ett ryndskepp som
åker fram och tillbaka till asteroidbältet, men där är hon den
yngsta och minst erfaren. I praktik innebär detta att hon får
det sämsta jobbet på skeppet ”crud duty” att rengöra de
smutsigaste delarna där det har börjat växa lite otrevliga
saker. Här är handlingen inte speciellt mycket intressant
men man får ett inblick i hur tråkigt det kunda vara att
jobba på ett rymdskepp. Även i rymden måste smutsiga
jobb göras.
Efter några sidor där vi ser, bland annat, att kaptenen
Beep är otrevlig mot henne (framför allt när han får reda på
vem hennes mor är) känner vi igen mönstret. En femtonåring
som tycker att hela världen är emot henne. Vi börjar
misstänka att någonting kommer att hända där hon kan
visa sig vara Den Stora Hjältinnan. Visst händer det något,
men det blir inte Hon som är hjälten utan en av de andra,
men det också visar sig att, trots hur hon har hanterats
tidigare av de andra besättningsmedlemmarna, hon blir väl
omhändertagen när det blir ett nödläge. Slutet också hjälper
henne att både acceptera sina genetiska modifieringar och
att få ett bättre relation till sin mor.
Kanske handlingen är inte så jättespännande, men
Kellys skildring av hur en ung tjej upplever läget i en vuxen
värld där hon tror hon hör hemma känns väldigt
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That Leviathan, Whom Thou
Hast Made - Eric James Stone

på ”the stone wall”, Stenmuren. Sedan, när Generalen är
nöjd med hennes jobb, syr hon ihop kroppen igen och
väcker upp sin ofrivillige patient. För Njeri har denna
procedur varit ett naturligt inslag i livet, praktiserat sedan
generationer tillbaka, hon har aldrig ifrågasatt skälen till
varför Generalen och dennes företrädare velat tortera och
sedan hela dessa offer, de har väl förtjänat det, har hon
resonerat.
När plötsligt Generalen störtats, kommer den nye
ledaren till Njeri med ex-Generalen och begär att hon skall
öppna upp honom. Det gör hon; det är hennes jobb. Men
när den nye Generalen begär att hon skall utföra samma
procedur på en för henne okänd person, som också släpats
i bojor till hennes dörr, vägrar hon eftersom hon inte känner
denne. Då hon genom detta motsätter sig den nye ledarens
order, blir hennes straff att själv utsättas för den behandling
hon tidigare utsatt andra för. Till råga på allt blir det hennes
slarvige lärling, Odion, som får utföra ingreppet. Njeri
överlever, men får i sitt upphängda tillstånd på Stenmuren,
en skymt av en verklighet som undgått hennes blick tidigare.
Kanske som för att ytterligare förstärka talesättet att det är
först när man själv utsätts för det man själv utsatt andra
för som ens ögon öppnas.
Det här är ingen blodig långnovell, även om att tortera
och att skära upp människor förstås är förkastligt. I
inledningen tror man som läsare att det handlar om en sorts
afrikansk folkstamsfantasy då det talas om demoner, de
bor i hyddor och tråden Njeri syr ihop sina patienter med
är från svansen på en zebra. Men här förekommer också
detaljer som placerar berättelsen långt ifrån en afrikansk
savann; inte minst Njeris visioner när hon hänger på
Stenmuren pekar på något mycket större.
Sedan är berättelsen slut, och som läsare undrar man
direkt vad som var hela poängen. Att få sina ögon öppnade
är en sak, men rätt banalt så som det presenterats här.
Dessutom knappast logiskt; Njeri har tidigare öppnat upp
många okända personer utan att reflektera, varför plötsligt
vägra göra det nu, bara för att hon inte känner honom?
Annars är det välskrivet, mycket känslomässigt berättat
och detaljrikt, men det hela känns ändå ofullbordat,
inkomplett. En sådan känsla brukar ofta betyda att
berättelsen beskrivs som en inledande, eller ingående, del
i en roman om samma värld, men jag har inte kunnat hitta
några referenser om detta. Yoachim har inte skrivit så
mycket, mest fått några noveller publicerade i mer eller
mindre obskyra tidskrifter; denna är hennes första i
Asimov’s. Kanske hon samlar ihop ett antal berättelser om
Njeris värld till en roman så småningom, jag skulle faktiskt
inte ha något emot att hon utvecklade ämnet och idén; jag
skulle till och med kunna tänka mig läsa den. Men som
ofullbordad långnovell räcker det inte till för att imponera
på mig.
- Lars-Arne

En historia som handlar om våldtäkt och religion verkar
inte som den är gjord för Analog, där brukar man förväntar
sig problem i injengörskonst och däras lösningar. Men ni
behöver inte bli besvikna för denna långnovell är upplagd
i precis den stilen som man är van vid att läsa i Analog.
Trots ämnet blir det i slutändan ingenting mer än ett
problem som måste lösas med logik och det låter precis
som om den kunde ha berättas i (till exempel) Spider
Robinsons Callaghans bar.
Harry Stein (låter det inte som ett typiskt namn på en
Analog huvudperson?) är president i en Mormon kyrka.
Inte en kyrka här på jorden men på solen! Där har han
endast ett fåtal medlemmar men förutom de fåtal
människorna som är med i församlingen finns det också
två stycken utomjordingar, två stycken Swales. Dessa klara
av, och till och med verkar trivas i, väldigt höga temperaturer
och det förklarar varför de bor där i solen. De är mycket mer
avancerad än månniskor men har inte en religion så vissa
är nyfikna.
En dag kommer en av dessa två Swales, Kimball, till
Stein för att bekänna en synd (det är våldtäkten) och han
måste bestämma sig för hur han ska hantera detta. Stein
måste konfrontera Swalernas ledare men det går inte alls
som han hade förväntat sig och det slutar inte med
försoning utan med konflikt. Emellertid, Stein och Kimball
överlever och Stein ser sin tro på Gud bekräftad, medan en
vetenskapskvinan som var med ser det på ett helt annat
sätt.
Egentligen finns det flera intressanta filsofiska idéer
som dyker upp här. Ska man försöka övertyga andra
varelser om sin egen religion? Kan en religion från jorden
passar överhuvudtaget för utomjordingar? Kan människors
moraler passar utomjordingar? Kan utomjordingars moraler
passar jordmänniskor? Vad skulle hända om en Mormon
träffade något som var i princip en gud? Alla dessa frågor
nämns och sedan överges till förmån för en typisk Analog
slut. Personligen blir jag besviken men inte överraskad,
och varför den blev nominerad är för mig en gåta. Det
publiceras flera sådan här berättelser i Analog (och
annanstans) varje månad och denna är varken bättre eller
sämre än de flesta andra.
- David

Stone Wall Truth Caroline M Yoachim
Njeri är en stolt yrkeskvinna, skicklig med sitt jobb. Utan
att spilla en droppe blod kan hon skinna en levande
människa, och öppna upp bröstkorgen för att släppa ut de
onda andarna. Kroppen hängs upp, till allmän beskådan,
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Noveller
Arvies - Adam Troy Castro

för följderna av sin handling. Frågorna ställs, men det
lämnas till läsaren att dra sina egna slutsatser.
Det är en tänkvärd novell, men i slutändan inte mer än
så.
- David

I västvärlden är livet ganska tryggt och riskfritt. Vi som bor
i den rika delen av världen behöver inte oroa oss för de
flesta av de faror som våra förfäder (och många som bor i
fattigare delar av världen) måste kämpa emot. Livet har
blivit lugnare och mycket bekvämare. Detta är nog en
förklaring till varför ”upplevelser” har blivit så populära.
En fattig bonde som måste kämpa sexton timmar om dagen
för att få ihop tillräckligt med mat för att föda sin familj är
inte intresserad av bungyjump eller forsränning. Detta är
någonting som är unikt för människor som har allting som
de behöver. Men hur långt kan man driva denna idé?
Jennifer Axioma-Singh är en person, eller kanske är en
persons själ en bättre beskrivning. En själ som kan sättas
in i en annan kropp och som kan uppleva allt som denna
kropp upplever. På jorden finns det därför två olika slags
människor: de som är själar, och de som är kroppar.
Författaren kallar dessa för de levande (själarna) och de
döda (kropparna). Samhället har gått så långt att de två
grupperna inte är lika inför lagen. När man ”dör” (det vill
säga när en ny kropp fötts) så förlorar man alla rättigheter,
man blir bara en ”arvie” som kan tas över av vilken levande
som helst som vill det för att uppleva allting som denna
arvie gör. Det kan vara att göra bungyjump, skriva operor,
bestiga berg eller vad som helst. Arvie gör själva saken
och den levande får uppleva det.
Författaren visar oss nästa steg i detta när Jennifer tar
femtonåriga Molly June som arvie. Hon bestämmer att hon
vill uppleva själva graviditeten och födelsen, någonting
som chockar alla hennes vänner och bekanta eftersom
själva födelsen betraktas på ungefär samma sätt som vi
betraktar döden.
Diskussionerna om denna novell har mest handlat om
frågan när livet egentligen börjar: blir man människa när
befruktningen sker, vid födseln, eller vid något tillfälle
däremellan? Men jag tror att de som fokuserar på denna
punkt har missat det centrala i berättelsen, vilket är: hur
långt får man gå för en upplevelse? Man har hört talas om
kvinnor som vill ha barn men inte vill genomgå själva
graviditets- och födelseprocessen och jag tror att det är
dessa som författaren vill diskutera. Dels om det är moraliskt
rätt att låta någon annan genomgå något otäckt bara för
att man själv vill uppleva något, dels vilket ansvar man har

How Interesting: A Tiny Man Harlan Ellison®
Enligt Wikipedia har Harlan Ellison vunnit fler SF- och
fantasypriser än någon annan nu levande författare:
däremot har det gått nästan trettiofem år sedan han senast
vann Nebulapriset, men med denna novell har han en bra
chans att få sitt fjärde pris (Jag räknar inte in hans ”Grand
Master” från 2006 eftersom det inte avser något speciellt
verk).
Själva idén går ut på att huvudpersonen (som aldrig
nämns med namn men som vi kan kalla Harlan), som jobbar
på ett laboratorium i USA, skapar en väldigt liten man.
Ungefär tolv centimeter hög. Varför han gör det kan inte
skaparen komma ihåg, men för novellens handling spelar
det ingen större roll. I början är reaktionerna inte mycket
mer än att ”Det var intressant” och Harlan bär honom med
sig i bröstfickan överallt. Men en dag är de med i ett tvprogram och blir kända över hela USA. Reaktionerna dröjer
inte. Den som var tidigare ”intressant” har plötsligt blivit
ondskefullt. Detta växer och växer och till slut är Harlan
tvungen att fly med den lille mannen.
Nu blir författarens syfte tydligt. Han vill visa att
människor kan haka upp sig på nästan vad som helst. Så
fort någonting nytt kommer finns det alltid de som tycker
att det inte borde finnas och som försöker göra sitt bästa
att bli av med det, även om det inte har något alls med dem
själva att göra. Om dessa människor har tillräckligt med
makt eller kan manipulera media på rätt sätt (egentligen är
dessa två saker samma sak, vilket människor som
Berlusconi har bevisat) kan de sedan få många andra att
reagera på samma sätt. Till slut är själva ”objektet” helt
bortglömt och det är själva idén som är det viktiga. Det är
idén som dessa människor vill kämpa emot. Författaren
beskriver väldigt bra de olika saker som kan hända när en
sådan kampanj dras igång och från och med den punkten
är handlingen helt logisk.
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I mitt tycke har novellen bara en brist, en brist som till
och med författaren är tydlig medveten om. Han har skrivit
två olika slut, men inget av dem är speciellt tillfredställande.
Kanske ligger det i sakens natur? I det verkliga livet brukar
sådana historier aldrig ha ett slut utan lever vidare även
efter själva ”objektet” har glömts bort. Men detta är menat
som ett litterärt verk och då måste författaren finna en bra
avslutning. Denna novell förtjänar ett bättre slut än de två
förslag som författaren kommer med. Det andra slutet är
kanske en aning bättre än det första, men borde ha varit
lite längre än sina sextio ord. Men om man bortser från
slutet har denna novell en mycket bra chans att ta hem
priset i år.
- David

Ponies - Kij Johnson
Om man har ett visst budskap som man vill få fram genom
en berättelse kan man välja en av två metoder. Antingen
kan man skriva den som en vanlig berättelse med budskapet
inbakat, eller så kan man skriva den som en allegori. Om
man skriver den på det första sättet fungerar det bäst ju
djupare man ”gömmer” budskapet, därför att det kommer
fram på ett mer naturligt sätt. Att skriva en allegori är mycket
svårare därför att den måste stå på sina egna ben och kan
inte fungera som en vanlig berättelse, därför väljer de flesta
den första metoden. När man inte riktigt kan bestämma sig
för vilken variant man vill skriva får man problem.
Ponies lider av detta problem. Författaren inleder den
som en vanlig novell, men vissa uttryck stör.
Huvudpersonen har ett namn, Barbara, men det finns en
grupp som kallas för ”TheOtherGirls” och deras ledare
heter TopGirl. Då har författaren slösat bort en del av
handlingen och vi vet att det kommer att handla om Flickan
Som Står Utanför och hur hon försöker att bli En I Gänget.
Egentligen borde det inte ha varit svårt att hitta på andra
namn som inte avslöjar för mycket i början. Det känns som
om författaren har skrivit ett utkast till en berättelse, tänkt
skriva in namn senare men glömde bort att göra det. Detta
är synd eftersom det här i övrigt är en ganska stark historia
som kunde ha haft en ännu större effekt om den hade varit
lite mindre tydlig.
Handlingen är inte mycket mer än det som nämndes
ovan. Barbara har (som alla flickor) en ponny. Denna ponny
har ett horn, vingar och kan tala, men för att flickan ska bli
accepterad i gruppen måste hon ta bort två av dessa
egenskaper på vad som kallas för ”cutting-out party”.
Denna novell handlar om det som händer när hon går dit
med sin ponny. Resultatet är inte riktigt vad Barbara (eller
läsaren) hade förväntat sig och tolkningen är så tydlig att
jag inte ens behöver nämna den
Läs den och ”njut” men bli också besviken över att
författaren missade tillfället att skriva en riktig bra novell.
- David

I’m Alive, I Love You, I’ll See You
in Reno - Vylar Kaftan
Enligt Einstein kan ingenting med massa nå ljusets
hastighet och på det har han baserat sin relativitetsteori.
En konsekvens av den är att rymdresor mellan stjärnor
kommer att ta mycket lång tid. Många Science Fiction
berättelser löser problemet genom att postulera någon
”hyperdrive” eller liknande som kan använda sig av
snabbare-än-ljuset-hastighet, men även dessa historier har
svårt att lösa problemet med tiden. En annan grupp historier
tar denna idé som utgångspunkt för att belysa olika problem
som kan uppstå när tiden går olika fort för olika personer,
och det är till denna kategori som Kaftans berättelse hör.
Vi får läsa ett meddelande som huvudpersonen (en
kvinna) skickar till en man som hon har känt vid olika
tidpunkter under sitt liv. Hon har tydligen varit kär i honom
en stor del av tiden, men saker hände som gjorde att de
med jämna mellanrum lämnade varandra. Det som gör
novellen till science fiction är att mannen var med på en
resa till Alpha Centauri. Enligt författaren tog denna turoch-retur resa fyrtio år men mannen åldrades endast fem år
under denna tid. (Tyvärr har författaren räknat fel här: Alpha
Centauri är drygt fyra ljusår från solen och därför kunde
han bara ha ”förlorat” maximalt åtta år. Men vi kan vara
generösa och låtsas att hon menade någon annan stjärna
som var närmare arton ljusår avlägsen.) Så när han är tillbaka
är han hälften så gammal som hon. Under tiden han var
borta har hon levt ett helt annat liv med man och barn, men
hon har aldrig glömt honom. Nu blir det hennes tur att åka
långt bort…
Trots detta känns det som om hela historien kunde ha
skrivits helt utan SF-inslag. Trots allt verkar det inte vara
speciellt viktigt att han har förändrats från jämnårig till en
person hälften så gammal som hon. Han kunde lika gärna
ha åkt till Australien som till Alpha Centauri och resultatet
skulle ha blivit detsamma. Det finns ett antal andra SFelement i historien, men de används endast som metaforer.
Till exempel beskriver hon dem som en elektron och en
proton, och som Charon och Pluto. Författaren använder
faktiskt så många sådan här jämförelser under hela historien
att man blir ganska imponerad, men till slut känns det lite
för tillgjort.
Sammanfattningsvis har författaren klätt upp en
intressant kärlekshistoria i SF-kläder utan att det har tillfört
handlingen speciellt mycket. För 35 år sedan använde Joe
Haldeman grundidén både bättre och utförligare i The
Forever War, på ett sätt som är svårt för andra författare att
överträffa.
- David
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The Green Book Amal El-Mohtar

utnyttjas inte speciellt bra.” Sedan kommer de femte och
sjätte författarna och nu vänder det igen. Nu har vi kommit
till den centrala idén i novellen och handlingen kan börja.
Nu måste jag varna för att jag ska avslöja idén så om ni
tänker läsa den (och det rekommenderar jag starkt) då ska
ni hoppa över resten av detta stycke. Den femte författaren
är densamma som den andra, men så småningom ser vi att
det är inte skrivit av en levande person utan av boken
själv, eller rättare sagt av den andra författaren som på
något sätt har blivit fångad i boken. Sedan får vi läsa en
dialog mellan den femte och den sjätte författaren. Nu är
hjärnan mycket intresserad.
Så småningom kom jag till slutet av novellen och
upptäckte att det var en hel del saker som jag inte riktigt
förstod, saker som antingen saknades eller som jag hade
missat när jag läste första gången. Det är därför jag läste
genom den en gång till, och den andra gången började se
en annan historia som utvecklades i bakgrunden. Jag läste
den första delen med andra ögon helt enkelt. El-Mohtar
hade inte slarvat, som jag hade misstänkt, utan hade gömt
ledtrådar lite här och där så att, om man hittade dem, kunde
man få en helt annan historia än den som vid första
ögonkastet verkade vara huvudhistorien. Visst kan man
läsa den enbart för huvudhistorien, men det är när man
lägger till bakgrunden som novellen blommar ut.
Det är inte ofta jag rekommendera att man läser en av
de nominerade novellerna och jag tror att det är den första
gången jag rekommendera att man bör läsa en två gånger!
Jag hoppas att få läsa mer från Amal El-Mohtar i framtiden
och undrar om inte hon kan slå Harlan Ellison i
novellkategorin i år.
- David

Det är inte många noveller som jag läser och sedan genast
vill läsa om, men Green Book är en av dessa rariteter. Varför
ville jag läsa om den? Det är inte bara för att jag har dåligt
minne och glömma bort saker ganska snabbt, utan det finns
en annan anledning.
När man börjar läsa en novell ger det inledande stycket
ett visst intryck. Hjärnan vill snabbt kategorisera en historia
i ett visst fack och sedan följer därifrån en tolkning. I det
här fallet får vi läsa att någon har hittat en gammal bok där
många sidor saknas och där det finns en hel del
anteckningar av diverse författare. Då säger min hjärna
Aha! detta kommer att bli en historia om vad som har hänt
i denna värld under ett stort antal år, förmodligen en
sammanfattning av världsomspännande händelser. En
katastrof som har utplånat en stor del av mänskligheten?
Sedan börjar författaren skildra boken och vi ser att det är
en bok med poesi eller kanske besvärjelser. Då byter
hjärnan riktning igen. Kanske är det en farlig bok som
innehåller besvärjelser som läsaren efteråt kommer att ångra
att han har läst? Eller kanske är det bara en bok med dålig
poesi som vi kommer att behöva stå ut med? Lyckligtvis
slipper vi läsa mer av denna därför att vi kommer till den
andra författaren och får läsa det som denna har skrivit.
Tydligen är det någon som är i stor fara och känner sig
tvungen att skriva ”Please save me”. Sådant påminner mig
alltid om Monty Pythons Galna Värld där någon har skrivit
”Aaaaaaaaaaaaargh” på grottväggen. Så nu börjar
varningssignaler ringa i min hjärna. Sedan kommer de tredje
och fjärde författarna som hjärnan tycker inte är speciellt
intressanta och den börjar fundera på vad den kan tänka
sig skriva i recensionen. ”Intressant idé i början, men
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Ghosts of New York Jennifer Pelland

Conditional Love Felicity Shoulders

Stora händelser i amerikansk historia brukar ganska snabbt
tas upp inom Science Fiction och Fantasy och på grund av
de trauman som dessa händelser är för det amerikanska
folket brukar de ha en bättre chans än andra verk att bli
nominerade. Vietnamkriget var i många år ett populärt tema
och nu är det dags för författare att skriva om händelsen
när två flygplan kördes in i World Trade Centre i New York.
Senaste bidraget i denna genre är ”Ghosts of New York”.
Huvudpersonen är en av dem som fastnade i en av
skyskraporna och hoppade när lågorna började närma sig.
Hon dog, förstås, och har nu blivit ett spöke. Hon har
inget minne av det som hände innan skyskrapan började
brinna, hon kommer inte ens ihåg sitt eget namn, men hon
upplever sin död gång efter gång efter gång. De sista tio
sekunderna då hon föll från hög höjd tills hon slog ner i
marken. Men efter detta får hon chans att ”hämta andan”,
att gå runt och titta på hur det såg ut, även att prata med
andra spöken, men det blir bara en kort stund och sedan
befinner hon sig på nytt i luften, än en gång på väg ner mot
marken. Det låter som en ganska bra beskrivning av helvetet,
och det är faktiskt ett av alternativen som huvudpersonen
funderar på som förklaring. Men, detta är inte en Science
Fiction berättelse med en logisk förklaring, utan mera som
en spekulation kring hur det kunde ha blivit för de som
dog.
Den här delen av historien har jag inga klagomål på.
Författaren kommer med intressanta idéer som att tillåta
huvudpersonen att se hur området så småningom
återuppbyggs, och även en idé om varför hon måste hoppa
om och om igen. Nej, problemet uppstår när författaren
försöker att gå vidare från denna punkt. Genom hela första
delen av berättelsen underströks hur spöket inte kan
interagera med de levande – om hon till exempel står i vägen
för en bil så väjer bilen utan att föraren kan förklara varför.
Men plötsligt kan hon röra vid en person utan att den
ryggar tillbaka. Författaren ger ingen förklaring till varför
detta händer , trots att det är avsett att vara en vändpunkt
i handlingen. Problemet är att utan någon som helst
förklaring blir det enda resultatet att läsaren rycker till och
undrar: varför händer detta? Novellen slutar några rader
senare så inte heller denna idé utvecklas vidare och läsaren
bara sitter där och undrar varför det blev som det blev.
Denna novell är ytterligare ett exempel av en historia
som börjar bra men som slutar otillfredsställande och
sådant alltid gör mig besviken. Om den till exempel hade
handlat om människor som hade dött i Indien eller Kina
tror jag inte att den ens skulle ha nominerats, enda orsaken
till att den har uppmärksammats är att dess utgångspunkt
är elfte september 2001.
- David

Vi är inte långt ifrån ett samhälle där föräldrar till viss del
kan bestämma vilka genetiska förändringar de skulle vilja
ha hos sina barn. Redan nu har genterapi framgångsrikt
använts för att hos ett fåtal patienter ”rätta till” något
medfödd sjukdom, så det är bara en tidsfråga innan man
hamnar i den situation som beskrivs i denna novell.
Grace är sjuksköterska på ett specialsjukhus. Dit
kommer barn som har fått beställda genetiska förändringar
men som av någon anledning är inte längre är önskad av
sina föräldrar. Vissa barn är bara övergivna, andra är
överlämnade, de senare förmodligen när någonting har gått
fel. Grace är därför van vid barn som antingen ser konstiga
ut eller som har något psykiskt problem. I denna novell får
vi se henne och hennes relation till två av barnen, ett som
är fysiskt skadad och ett som är psykiskt skadad.
Flickan Minerva har fötts utan armar och ben och
sjukhuset håller på med genterapi för att få hennes armar
och ben att växa ut.. Armarna har börjat komma och benen
står på tur, men Minerva tycker att det räcker med armarna
eftersom det gör så väldigt ont att få fram nya lemmar. Här
är det första moraliska dilemmat: ska hon fixas så att
sjukhuset tycker att hon är ”normal” eller får hon själv
bestämma när hon tycker att det räcker?
Danny är en nyanländ pojke som har ett helt annat
problem. När han ser en vuxen människa glömmer han alla
andra och tycker att denna människa är den allra bästa i
hela världen, han präglar på henne. Detta gör honom förstås
oemotståndlig för Grace och för vem som helst som träffar
honom. Problemet är bara att så fort hon lämnar rummet
och han ser en annan vuxen så är hon helt bortglömd och
måste träffa honom igen för att han ska ta om allting från
början igen. Det finns ingen kontinuitet i hans liv, allting
bryts när han ser en ny vuxen. Hur ska man hantera en
sådan människa? Mot slutet hittar Grace ett sätt och det är
inte någonting som man förväntar sig, fastän det är faktiskt
logiskt och ger läsaren kalla kårar.
Men det är inte bara hur Grace hanterar Danny som är
lite skrämmande utan också hur hon hanterar Minerva.
Danny har bara varit där en kort tid och Grace verkar villig
att göra vad som helst för honom, däremot kan hon glömma
bort Minerva som tydligen har varit hennes patient väldigt
länge. Minerva är klart villig att hjälpa Grace men hon får
inte mycket tillbaka. Är det på grund av att hon ser sämre
ut? Att hon inte har det lilla extra som Danny har? Jag kan
ha fel. Det kan vara så att författaren inte gjort det avsiktligt,
men det känns som om det är Graces behandling av Minerva
som gör berättelsen lite extra pikant och som har gjort att
den har nominerats.
I ett annat år skulle denna novell ha en bra chans, men
årets konkurrenter är ovanliga starka och jag tycker att
både Harlan Ellison och framför allt Amal El-Mohtar har ett
övertag i novellkategorin.
- David
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Stranger Still
Någonting man märker när man köper många böcker är den
till synes godtyckliga prissättningen på Science Fiction
och Fantasy litteratur. Böcker av lika kända författare om
lika ämnen och av lika längd kan kosta helt olika summor.
En liten kort bok kan kosta dubbelt så mycket som en stor
bok. Det värsta exemplet i år är Paolo Bacigalupis "The
Alchemist" som kostar $20 ny (eller 199:- när den har kommit
till SF bokhandeln). Detta trots att den består endast av
nittiofem numrerade sidor, är ungefär samma storlek som
Asimovs och har en väldigt stor fontstorlek. Jämför detta
med Alembical 2 där Kathleen Cheneys långnovell ingår.
Den boken innehålelr tre kortromaner på
tvåhundratjugofyra numrerade sidor med en font storlek
som är hälften så stor. Den kostar $16 fastän jag erkänner
att den finns endast i storpocket format (Alembical 1 kostar
$25 med hårdpärmar och innehåller fyra stycken
kortromaner).
När det gäller romanerna är det mer konsekvent. De
som finns tillgängliga i hårda pärmar verkar alla kosta cirka
$25 och de två som finns tillgängliga i vanlig pocketformat
(Native Star och Hundred thousand Kingdoms) kostar
$7.99. Den som utmärker sig här är Connie Willis
nomineringen Blackout/All Clear som är egentligen två
stycken romaner på sammanlagt över tusen sidor. Men
även här kostar All Clear $26 med hårda pärmar, och
Blackout kostar $16 som pocket. Då är det klart att man
betalar $25 för en roman i hårda pärmar och $8 för en
standard pocket. Blackout är förmodlgen det konstiga
formatet som brukar kallas för Trade Paperback, där sidorna
är lite större och priset är det dubbla.
Emellertid, när vi kommer till de elektroniska versionerna
blir det en helt annan historia. Om vi håller oss till
Kindleförmatet är Native Star $2 dyrare som eBook än som
pocket, men Hundred Thousand Kingdoms är samma pris

som pocket. Echo däremot är $5 billigare som eBook och
Who Fears Death är nästan halva priset. De andra
romanerna är inte ens tillgängliga som eBook (ännu) men
kan köpas från Audible till ungefär samma kostnad som
hårdapärmarversionen.
Naturligtivs kan man köpa de flesta av dessa böcker
mycket billigare om man letar. Amazon har oftast billigare
priser och via Abe Books brukar man kunna hitta begagnade
versioner till mycket lägre priser. Däremot gäller inte detta
de elektroniska versioner. Varken Amazon eller Apple verkar
vara intresserad av att sänka priserna efter några månader,
fastän om jag förstår rätt är det inte deras beslut, det är
utgivarna som bestämmer vilket pris vi får betala. Däremot
brukar Mobipocket, som har sålt eböcker mycket längre än
de andra två har gjort, lyckas sänka priserna på några
utvalda böcker då och då. Tyvärr finns inga av de
ovannämnda böcker tillgängliga via Mobipocket i år.
Slutsatsen är att du kan nästan aldrig räkna ut i förväg
hur mycket en bok kommer att kosta om du inte köper den
i hårda pärmar, framför allt om boken är kortare än en roman.
Trots att detta har vi lyckats få tag i alla nominerade
verk i år! Ingen av oss har en Kindle eller Ipad (men vi tar
gärna emot om ni har en att skänka) men genom att spara
på gamla nummer av Asimovs, leta runt på diverse (lagliga!)
sajter på Internet, besöka SF Bokhandlen i Stockholm och
Forbidden Planet i England och genom att beställa från ett
par stycken internet bokhandlar har vi lyckats komma över
ALLT. Inte bara detta men vi har också läst och recenserat
allting. Detta kanske inte låter som en stor prestation in
dagens uppkopplad värld, men av erfarenhet kan jag berätta
att det är varken lätt eller billigt. Vi hoppas att ni uppskattar
resultatet.
- David
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