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Den lilla världen är en kollektivroman som utspelar sig i Malmö. Men staden hade inte behövt vara Malmö.
Och tiden hade inte behövt vara nu. Det här är en roman om människor som älskar och sviker, skaffar barn
och bedrar, som drömmer, skriver och åldras, människor som säger ett och menar ett annat, som längtar efter
mening och sammanhang, som ljuger och slår.
Berättelserna har funnits längre än vad de vill ge sken av. Några var med författaren i Iran år 2000, de har sett
Twin Towers brinna, USA starta krig mot terrorismen, de har sett Sverigedemokraterna ta sig in i Malmös
kommunfullmäktige och Sveriges riksdag, Peter Mangs skjuta människor med svart hår, Taimour Abdulwahab
spränga sig själv i luften, moskéer och synagogor sättas i brand, Lars Vilks rondellhund, den arabiska våren,
Anders Behring Breivik, kriget i Syrien, IS’s terror, drunknade som flyter i land på Medelhavets
charterstränder, massakern på Bataclan, brinnande flyktingförläggningar, EU-migranter, gränskontroller,
romska läger, Köln, Bryssel.
Listan är lång men ofullständig. Den stora världen är i ständig förändring, den konfronterar oss, skakar oss i

grunden, sen glömmer vi bort och går vidare i vårt lilla.
Det är svårt, kanske omöjligt, att ge sig på att gestalta den stora världen och försöka säga något sant om den,
men den tränger sig in och gör sig gällande i varje människas lilla värld, i alla dess futtigheter,
tillkortakommanden och gränslösa betydelse. Det är dessa Den lilla världen handlar om.
Smartepenger.no er et helt uavhengig nettsted, med informasjon og råd innen privatøkonomi og forbrukerstoff.
Tantra massasje Oslo og Sjamanistisk healing. Foren seksualitet, kjærlighet og åndelighet! Stockholm
23-25.5, 13-15.6 – Oslo – Helsinki 17-18.5, 7-8.6 Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005. Stopper ørnejakt.
Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning. Dette
bildet er fra workshopen i plantefarging, som jeg deltok på. Og alle festivaler med respekt for seg selv har
selvfølgelig festivalarmbånd! Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll. Søndag 17. januar var det 25 år siden
Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar.

