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Här står jag med 
hjärtat i handen och 
handen på hjärtat, 

vänder ut och in på mig själv i 
boken om mitt liv. Människan 
bakom masken träder fram för 
att berätta om hur det verkli-
gen var. The story of my life.

Är det bara jag eller har 
det den senaste tiden skett 
en fullständig explosion av 
självbiografiska böcker? 
Berättelser om allt och ing-
enting, viktiga och mindre 
viktiga ämnen med san-
ningen, eller åtminstone en 
förädlad version av den, som 
gemensam nämnare.

Det är allt från fotbolls-
hjältarnas väg mot toppen, 
bekännelser från rockstjär-
nornas vilda fester och foto-
modellernas glammiga liv 
till gripande livsöden, tunga 
avslöjanden och historier om 
betydelsefulla resor – runt 
jorden såväl som genom 
samhällsklasser. 

Det finns en längtan efter 
att krypa under skinnet på 
människor och på behag-
ligt avstånd grotta ner sig i 
andras tillvaro.

Som en evig sökare efter 
nya insikter och kloka värde-
ringar att göra till mina egna 
dras jag till självbiografiska 
böcker. Gränsen går vid 
pretentiösa b-kändisar som 
klämmer ur sig en snyfthis-
toria om sin uppväxt, som 
varvas med några kapitel 
om ”det hårda partylivet”. 

När man får känslan av att 
bokomslaget tagit längre tid 
att få ihop än själva historien 
och det luktar bekräftelse-
behov och snabba pengar 
tappar jag intresset.

Det är ofta ganska uppen-
bart vem som har ett genuint 
syfte med sin självbiografi 
och vem som bara vill se sitt 
nylle i bokhyllan.

Jag har aldrig brytt mig om 
att ta del av världslitteratur 
och ägna mig åt de stora 
författarna i finrummet, bara 
för att man ska. Jag vill läsa 
om människor som jag kan 
relatera till, ta följe med och 
hitta nya vägar och insikter 
genom. 

En författare som betytt 
mycket för mig ända sedan 
tonåren är Jonas Gardell 
och jag har läst de flesta av 
hans böcker. Omsorgsfullt 
insvept i skönlitterära berät-
telser och karaktärer åter-
ger han sin historia på ett 
ödmjukt sätt, liksom sorgset 
och hoppfullt på samma 
gång där varje ord är tyngt 
av sanningen.

Hans berättelser berör 
på riktigt eftersom de finns 
runt omkring oss hela tiden. 
Samma dag som den första 
boken i hans romantrilogi 
Torka aldrig tårar utan 
handskar gavs ut hängde jag 
på låset till bokaffären. Jag 
älskade den från början till 
slut. Det är en av vår tids 

viktigaste historier om hiv 
och aids berättad med en 
enorm värme, kärlek och 
uppriktighet. 

Jag har alltid haft en själv-
isk längtan efter att skriva 
något som varar, lämna 
ett avtryck och göra något 
kreativt av mina tankar och 
upplevelser.

Det är jag garanterat inte 
ensam om och klyschan är 
skrattretande, men det är 
också typiskt att inte våga 
tro på att man har något 
unikt inom sig. 

Den allmänt rådande 
cyniska inställningen och 
vakande jante får mig att 
tvivla. 

Någon gång kanske jag 
ändå anmäler mig till den 
där författarkursen i Tos-
cana, för handen på hjärtat, 
har vi inte alla en historia att 
berätta?

JOHANNA ROOS

Krönika

Tyngden bakom sanningens ord
SATSA PÅ BERGVÄRME!

Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

Telefon 0733-91 90 14 • www.greenpeak.se

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

Återförsäljare av:I samarbete med:

Boka tid för kostnadsfri offert!

167 900 kr
Astra 1.6 Enjoy 115 hk 
Sports Tourer 

Ord. pris 191 800 kr

års
nybils-
garanti

ASTRA 1.6 ENJOY

För tredje året i rad toppar en Opel DEKRAs kvalitetsrapport 
över begagnade bilar, baserad på hela 15 miljoner inspektioner 
av 230 olika bilmodeller. Vi säljer nu ett begränsat antal ex av 
årets vinnare Opel Astra till ett pris som aldrig lär återkomma. 
En unik chans att fynda en topputrustad, tysk kvalitetsbil,  
byggd för att hålla år efter år. 

Spara upp till 24.000 kr

Kampanjerbjudandet gäller ett begränsat antal bilar. Reservation för mellanförsäljning. Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km, CO2 138 g/km (Astra 5d 1,6 Ecotec/115hk), Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.  
5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. 

 från 159 900 kr
Astra 1.6 Enjoy 115 hk 5-dörr

Ord. pris 183.900 kr

Filaregatan 7, Kungälv, Månd–Fred 9–18, Lördag 11–15
0303-20 86 00.  www.kongahallabil.se

Astra 1.6 Enjoy 115 hk med bl a:
 Förarpaket

OPEL ASTRA-CHANS!


