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Rika stunder av Dautremer, Rébecca & Jacominus 

Gainsboroughs 

Bilderbok. Vilken underbart fin bok. Jag har sagt det 

förr men säger det igen. Bilderböcker kan vara en så 

fantastisk upplevelse oavsett ålder och i detta fallet 

stämmer det på pricken, vilken härlig läsning för alla 

åldrar. Den här boken passar även utmärkt att läsa 

högt för ett barn och samtala om svåra ord och livet. 

I denna biografiska berättelse följer vi kaninen 

Jacominus liv från födelse till död, när han som barn 

skadar sitt ben, far ut i krig, blir förälder och på 

ålderdomen. 

Bilderna i boken är helt fantastiska. Miljöerna detaljrika och täcker hela 

uppslag. En mängd förmänskligade djur skymtar i miljöerna. 

Bilderna har så mycket att berätta och tåls att titta på om och om igen. Det 

finns mycket att upptäcka och samtala om. 

Berättelsen engagerar och väcker frågor. 

Läs den! 

 

Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood  

Jag är med i en bokcirkel och sist gav vi oss i kast med 

Tjänarinnans berättelse. Jag säger bara, vilken bra roman. 

Först värjde jag mig för att börja läsa, sett skymtar från TV-

serien och byggt upp en bild av kvinnoförtrycket som 

extremt ångestladdat och obehagligt, men då min bok-

cirkelvän hävdade att det inte var så otäckt började jag bara 

läsa. Jag sträckläste den på någon vecka och faktiskt var 

inte läsupplevelsen så otäck som jag föreställt mig. Kanske 

är det perspektivet på berättelsen som gör det. Det är 

genom Offred, den kvinnliga berättaren, berättelsen 

långsamt växer fram. Berättelsen om ett samhälle där 



kvinnor fungerar som avelsdjur. Men inte så långt ifrån den verklighet vi lever i 

idag som man kanske kan tro. 

I förordet till den här nya upplagan berättar Atwood hur hon skrev den här 

berättelsen 1984 omringad av berlinmuren. Den försiktighet och den rädsla 

som Atwood kunde känna av då försökte hon förmedla i Tjänarinnans 

berättelse. Hon förklarar också att allt som händer i boken någon gång inträffat 

i verkligheten. Flyktingkrisen, att kvinnor hålls inspärrade och som förvägras 

rätten till utbildning, rätten att få röra sig fritt, existera för något annat än 

fortplantning, synen på kvinnan som fortpantningsverktyg existerar ju på 

platser i världen än idag. 

Offred och fler kvinnor med henne är instängda i samhället Gileads. Kvinnorna 

tillhör män, som Fred som är Offreds "anförare" – Fred äger Offred och hennes 

kropp och den dag han tillsammans med sin fru genom en våldtäktsceremoni 

gör henne gravid äger han barnet i hennes mage. Allt hon hör kommer från 

sidan om, genom viskningar. Hennes blick är riktad nedåt. Hon har förlorat 

rättigheten att aktivt leva och delta i världen. 

Berättelsen drivs framåt ur detta dunkel, läsaren får inte någon omedelbar eller 

tydlig uppfattning om vad det är som har hänt eftersom det även för Offred 

råder mycket osäkerhet och förvirring över just detta. Långsamma förändringar 

i maktbyten gör att en dag är det förbjudet för kvinnor att läsa, arbeta, eller ens 

inneha ett bankkonto. Hon existerar endast för det par åt vilka hon förväntas 

föda ett barn. Lyckas hon inte med sin uppgift blir hon förkastad. 

Nu är jag redo och ser fram emot att se TV-serien! 

 


