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»Emmi Itärantas lyriska stil gör hennes dystopiska berättelse till ett vackert utforskande av miljöetik och
ritualens makt.« The Washington Post
Den globala uppvärmningen har förändrat världen geografiskt och politiskt. Krig utkämpas om vatten, och
Kina har tagit makten över Europa. Också över Skandinaviska Unionen, som ockuperats av den mäktiga staten
Nya Qian.
Här, långt uppe i norr, går sjuttonåriga Noria Kaitio i lära för att bli temästare, samma befattning som hennes
far haft före henne. Det medför stort ansvar och djupa hemligheter. Bara temästaren känner till var de dolda

vattenkällorna finns. Som den naturliga källa Norias far har hand om - källan som förser hela Norias by med
vatten.
Men hemligheter förblir sällan hemligheter. När Norias far dör börjar armén övervaka både Noria och hennes
by. Och när vatten i allt högre grad blir en bristvara tvingas Noria välja mellan att slåss och att skydda sig
själv, mellan kunskap och släktband.
EMMI ITÄRANTA [f. 1976] är en finsk författare bosatt i Canterbury i England.Minnet av vatten har
belönats med både Kalevi Jäntti-priset och Nuori Aleksis-priset och gjort succé världen över.Minnet av vatten
är Emmi Itärantas debut. En engagerande, lyrisk och intensiv roman om en framtid som ter sig alltmer möjlig.
Filmrättigheterna har sålts till produktionsbolaget Bufo, filmen kommer att regisseras av Saara Saarela och
utspela sig i ett futuristiskt Lappland.
»Itäranta behärskar konsten att flyhänt teckna en annan värld och låta den samspela med och förstärka
berättelsens budskap på ett sätt som få förutom Le Guin tidigare lyckats med.« Betyg 4 av 5Karin Alvehus,
BTJ
»En poetisk och melankolisk debut.«Adam Roberts, The Guardian
»En känslomässigt nyanserad studie i moral, som hämtar sin spänning från kärlek, svåra val, och de spår vi
alla lämnar efter oss på jorden.«Helsingin Sanomat
Stedfortredende utenriksminister til Trump: Ikke del Jerusalem Jewish News, oversatt av Thor Evje 2017.
05.17 Før USAs president Donald Trumps besøk i Israel og 50.

