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Nomadens ode 
över livets flyktighet 

Tarafa ibn al-Abd
Tolkning, förord, kommentarer och lexikon
av Hesham Bahari  / Hft / 160 s. 

"Imponerande... Jag kan inte känna annat än djupaste respekt 
inför ett projekt av den här typen – och hoppas på att boken 
når ut till sina läsare."

Kristian Lundberg, Helsingborgs Dagblad

Storm över berget
Libanons historia under 
1700- och 1800-talen

Mikhayil Mishaqa
Förord av Wheeler M. Thackston, Jr. 
Övers. Ulla Ericson & Ingvar Rydberg 
Hft med flik / 328 sidor / Illustrerad 
 

Mellan åren 1975 och 1991 drabbades Libanon av ett rasande 
inbördeskrig som skördade hundratusentals offer.  Idag genom-
går Syrien en liknande tragedi.  På Mikhayil Mishaqas tid (1800-
1888) var båda dessa stater en del av Storsyrien, som i sin tur 
var en provins i det osmanska riket.  Men medan Syrien styrdes 
av en osmansk guvernör från Damaskus åtnjöt Libanon-berget 
en viss självständig status tack vare bergets drusiska emirer.  
"Storm över berget" ger viktiga inblickar i denna historia, 
nödvändiga för att förstå dagens våldsamma händelser.  Re-
lationerna mellan de olika minoriteter som bodde i Syrien och 
Libanon-berget, samt mellan dessa minoriteter, osmanerna och 
de europeiska stormakterna, vars intresse för Storsyriens framtid 
hade väckts på 1800-talet, skildras ingående i denna klassiker.

I dessa memoarer, skrivna när han var 73 år på anmodan av en 
släkting, följer Mishaqa regionens historiska utveckling från 
tiden för hans farfar, Ibrahim Mishaqa, skatteförpaktare under 
den beryktade Ahmad Pasha al-Jazzar, fram till de massakrer 
som är kända som "1860 års händelser" i Damaskus och Libanon.  
Under denna period, vari man kan se början till det moderna 
Libanon framträda, fick Libanon-berget tillsammans med sina 
grannregioner, Beirutkusten, Saydá, Akká, Tripoli och Damas-
kusprovinsen, genomlida diverse omvälvningar under en rad 
osmanska pashor, av vilka inte alla var välvilliga i sitt styre.  
Det invaderades av Egypten och bevittnade de europeiska stor-
makternas ökande inflytande och intervention i området.  Mot 
bakgrund av historiska händelser tar Mishaqa med skisser och 
anekdoter i sin berättelse som ger läsaren en sällsynt inblick i 
periodens vardagsliv.

"Tarafas öde blev all hetsig ungdoms öde men också en spegel 
av det auktoritära samhällets historia.  Hans tragiska död är 
inget mindre än ett hedersmord och dikten hans försvarstal." 

Arabiens förislamiska kultur uppmärksammas sällan utan-
för forskarvärldens akademiska ramar.  Huvudsyftet med 
denna bok är att väcka intresse för en viktig period i världs-
litteraturens historia hos läsare utan förkunskaper i arabisk 
litteratur eller det arabiska språket.  Denna periods kultur 
präglar än vår tids arabiska samhällen.  Att förstå den kan 
leda till en bättre värdering av de moderna arabiska samhäl-
lenas pågående omvälvning, deras stora potential och det som 
hindrar dem i deras utveckling.  Det språk skalderna använde 
på 500-talet är källan som kom att vattna all arabisk litteratur, 
konst och filosofi genom tiderna.  Själva den heliga Koranen 
använder det. En av de äldsta bevarade förebilderna för denna 
poetiska tradition utgörs av Tarafas ode, som här återges för 
första gången på svenska. 

Geväret 
och olivkvisten
David Hirst
Övers. Ulla Ericson och Ingvar Rydberg Hft / 516 s.

Den här boken om Palestinakonflikten är en av de bästa och 
utförligaste som skrivits i frågan på engelska.  Den kom först ut 
1977 och blev snabbt ett standardverk. Den utmärker sig genom 
att lika utförligt redogöra för hur palestinierna upp levt denna 
konflikt som judarna alltsedan 1800-talets slut. Boken har därför 
utmanat konventionella uppfattningar i Västvärlden.  

David Hirst, född 1936 i England, var The Guardians korres pon-
dent där 1963-97.  

"Hirst är en första klassens reporter, som sedan länge berörts av 
palestiniernas tragedi. Han har under nästan hela sitt skrivande 
liv varit bosatt i arabvärlden."  Edward Said 

Det romerska 
Arabien
G W Bowersock
 

Inbunden / Illustr. / 250 sidor. 
Övers. av Ulla Ericson 

Arabias betydelse för det romerska medelhavsväldet kan inte 
överskattas.  Denna ofta ogästvänliga region kontrollerar 
tillträdet till Medelhavet i hamnar som Gaza och Rhinocolura 
(al-Arish), såväl från det inre av halvön som från Aqabaviken.  
Områdets strategiska betydelse var lika stor som livet där 
var besvärligt.  Med undantag för vissa stadscentra i norra 
Transjordanien, som hade nära tillträde till Jordandalen och 
städerna väster därom, var större delen av det romerska Ara-
bien en ytterst obekant trakt för romarna. 

I denna bok presenterar G. W. Bowersock ett område och en 
tidsepok som föga uppmärksammats av den historiska forsk-
ningen.  Städer som Petra och Palmyra, romerska kejsare av 
arabiskt påbrå, och en hednisk och sedermera kristnad kultur 
som några århundraden senare skulle utmynna i historiens 
sista stora religion, islam, skildras ingående och med stor 
sakkunskap av författaren.  G. W. Bowersock är professor i 
Antikens historia vid Institute for Advanced Study, Princeton. 

“Liksom allt [G W Bowersock] skriver präglas denna fram-
ställning av bottenlös lärdom och en stil som gör läsningen 
njutningsfylld.  När Alhambra nu ger ut “Det romerska Ara-
bien”, i en mönstergill översättning av Ulla Ericson och med 
många illustrationer, förtjänar förlaget alltså en varm eloge.”
                 Sture Linnér, SvD



Alhambras titlar kan beställas för omgående leverans hos samtliga bokhandlare, inklusive nätbokhandlarna.
Mer info om böckerna finns på www.alhambra.se och på http://bahari.blogg.se

ADONIS 
"En av vår tids  

allra finaste poeter."  
John Berger

1. "En introduktion till arabisk poetik" (Essäer) 
2. "Detta är mitt namn" (Antologi, illustr. inkl. CD!) 
3. "Boken, platsens gårdag nu" (Band I, Lyrik) 
4. “Boken, platsens gårdag nu” (Band II, Lyrik) 
5. "Sånger av Mihyar från Damaskus" (Lyrik) 
6. "Bönen och svärdet, essäer om arabisk kultur" (Essäer)
7. "Samtal med min far, Adonis" av Ninar Esber och Adonis 

Om “Boken - platsens gårdag nu” I
"… det rör sig om en storståtlig översättning i en 
grann utgåva. ... Resultatet har blivit en av vårt 
sekelskiftes märkvärdigaste diktskapelser. ... 
Adonis har länge befunnit sig i en livaktig pole-
mik mot såväl konservativa (fundamentalistiska, 
patriarkala) schatteringar inom islam, som mot 
den västerländska imperie- och populärkultur 
som sprider sina förgreningar över klotet, med 
eller utan vapenmakt. ... Med "Boken" ställer sig 
Adonis mitt på den samtida poesins stora scen." 

Anders Cullhed, DN

Om “Boken - platsens gårdag nu / Band II”

 "Baharis tolkning av de båda delarna måste ses som en översättarbragd. Verket är unikt 
inte bara i modern litteratur utan i världslitteraturen... Jag tror jag aldrig läst en sådan tät 

och drabbande text."  Bo Gustavsson, Upsala Nya Tidning
 

"...en oupphörligt fascinerande läsning, och på så många olika sätt en litterär bragd, 
likaså kan man säga om Hesham Baharis översättning, vilken bragd att klara av 

en utmaning som denna." Kristian Lundberg, NT / HD

ADONIS
BOKEN - platsens gårdag nu
 
Band I - Hft 376 sidor Storformat 21x25
Band II - Hft 560 sidor Storformat 21x25
Tolkning från arabiska och förord av Hesham Bahari
(Läs Förordet på http://bahari.blogg.se)

Boken - platsens gårdag nu är en poesins resa genom den arabiska historien, en resa som påminner om Dantes vandring i Den 
gudomliga komedin. Men olikt Dante väljer Adonis att beskriva helvetet härnere på jorden, det helvete där araberna levde, tänkte 
och skrev ned sina alster. Samtidigt som han berättar om en historia där religion och politik skulle förbli sammantvinnade, låter 
han smärtan och sorgen förvandlas till en episk saga där symbiosen mellan pennans och svärdets män får sina historiska konturer 
tecknade och ifrågasatta. De dödas ord får nytt liv tack vare poesin, och ur minnets vita fläckar skapar poeten den tystnad som 
behövs för diktens födelse och därmed den väntade förnyelsen. 

Boken - platsens gårdag nu utkom på arabiska mellan åren 1995 och 2002. Verkets polyfona struktur och dess spännvidd över 
femhundra år av arabisk kulturhistoria saknar motstycke inom den moderna arabiska litteraturen. Som vägvisare väljer Adonis att 
följa den störste av alla arabiska poeter, al-Mutanabbí. Det finns ett tydligt syfte bakom Adonis’ val av al-Mutanabbís liv och öde 
för sin odyssé. Den helhetssökande vision som denne skald gjorde anspråk på kolliderade med både gängse trossatser och rådande 
poetiska konventioner. Enligt sägnen förlänade detta honom även hans öknamn, al-Mutanabbí, som betyder "den som utropar 
sig till profet". Mellan politikens religiösa mantel och dess världsliga syften hade poesin en vågmästarroll att spela i en kultur där 
politik och religion gick hand i hand.  
 
Ali Ahmad Saïd Esber föddes den första januari 1930 i Qassabin i Syrien i en enkel familj. Vid 17 års ålder fick han en första dikt publicerad i en 
tidning under den feniciske gudens namn Adonis, en symbol för växtlighetens återfödelse. Han har förblivit trogen sin pseudonym livet ut. Hans 
stora och mångsidiga verk har belönats med många litterära utmärkelser i bl.a. Libanon, Turkiet, Italien, Tyskland och Frankrike och översatts till 
många språk. På svenska har ”Sånger av Mihyar från Damaskus”, ”Detta är mitt namn”, ”Bönen och svärdet”, ”En introduktion till arabisk poetik” 
samt första bandet av ”Boken – Platsens gårdag nu” blivit utgivna av Alhambra.



De försvunna oaserna
Ahmad Hassanein Bey 
Förord av Michael Haag 
Övers. Ulla Ericson
Hft. / 240 sidor / Ill. med författarens egna bilder från resan 1923
      
I "De försvunna oaserna" berättar den egyptiske diplomaten Ahmad Hassanein hur han gav 
sig iväg på kamel från Egyptens medelhavskust väster om Marsa Matruh med kurs mot 
oaserna Siwa och Kufra och in i de okända vidderna av den Libyska öknen.  Hans farofyllda 
åtta månader långa resa 1923 förde honom runt de västra utkanterna av Stora sandhavet till El 
Obeid i Sudan, en sträcka på ca 3 600 kilometer, och ledde honom till upptäckten av de förs-
vunna oaserna Arkenu och Uwaynat i hörnet längst ner i sydvästra Egypten.

I Uwaynat blev Hassanein häpen över att hitta hällristningar av djur, däribland lejon, giraffer, strutsar och gaseller.  Han var djupt 
inne i den obanade öknen, men vad han funnit var vittnesbörd om blomstrande mänskligt liv för tiotusentals år sedan, och bevis på 
att Sahara en gång grönskade.  Hassaneins upptäckt eldade fantasin hos senare europeiska upptäcktsresande som Ralph Bagnold 
och Laszlo Almásy, förebilden för rollfiguren med samma namn i Den engelske patienten.  Men Hassanein var där först, ridande 
på kamel med beduinguider.  Han mötte den gåtfulla Senussisekten i Libyen och bekräftade ryktet om att de länge försvunna oa-
serna existerade. Först publicerad 1925 och länge utgången från det engelska förlaget finns nu De försvunna oaserna tillgänglig för 
en ny generation av läsare i denna nya upplaga som inkluderar en introduktion av författaren Michael Haag om Hassanein, hans 
liv och hans insatser.  Rikt illustrerad med Hassaneins egna foton är detta en fängslande reseberättelse av en av Egyptens mest 
betydelsefulla upptäcktsresande. Ahmad Hassanein Bey (1889-1946), med examen från Oxford och olympisk fäktare, var även en 
välkänd egyptisk diplomat och kunglig rådgi vare. (Läs Förordet av Michael Haag på http://bahari.blogg.se)

Anhalternas bok
Kitáb al-Mawáqif
Ibn Abd al-Jabbar Al-Niffarí
 
Förord av Hesham Bahari
Övers. av Öjevind Lång i samarbete med Hesham Bahari
Hft 176 sidor  (Läs Förordet “Den hejdade, gnostikern och den lärde” på http://bahari.blogg.se)
      
Avrättningen av Halláj 922 e.Kr., och senare av hans lärjunge ibn Atá bland andra mystiker, har 
en social förklaring, där "heretiska" rörelser och "subversiva" läror "underminerade den rådande 
ordningen" så pass att Kalifatet såg sig tvunget att döma till pinobänken och Korset.  Enligt sufi-
erna hatar den som betraktar människorna ur religionens aspekt sina medmänniskor, men "den 
som betraktar dem ur Verklighetens aspekt förlåter dem".  Sufier som Halláj, ibn Atá och Niffarí 
utgjorde en fara för både världsliga och religiösa härskare på 900-talet.  Deras texter hade gått i 
metamorfos och den som lärt sig konsten att tolka mellan nivåer kunde tillägna sig budskapet. 

Av okänt ursprung levde al-Niffarí ett asketiskt liv, och som "obunden själ" vandrade han mellan olika orter.  Han brydde sig 
aldrig om att samla sina skriverier som han spred omkring sig på lösa blad.  Enligt olika legender var det hans sonson som samlade 
ihop texterna och ordnade dem i två volymer.  Han lär ha avlidit ca 965 e.Kr. Enligt A. J. Arberry intar Anhalternas bok "en heders-
plats bland de ryktbaraste skildringarna av den mystiska erfarenheten." Men för Paul Nwyia och Adonis, forskare med arabiska 
som modersmål, innebar Niffarís behandling av det arabiska språket något mer; en hisnande färd mot tankens öppna rymd och 
individens hägrande frigörelse.  Likt en arabisk Swedenborg har Niffarís "teopatiska diskurser" inspirerat filosofer och författare 
från Ibn Arabi till Adonis.  Denna "esoterismens Bibel" har redan översatts till engelska, tyska och franska och presenteras nu i 
svensk språkdräkt.

“Att ge ut Ahmad Hassanein Beys 

De försvunna oaserna är  
en kulturgärning.” 

Ola Gustafsson
Norrköpings Tidningar

... en motpol till extremt bokstavstrogna 
fundamentalister, vars ideologi idag bland 
annat sprids genom kapital starka agenter 
från petroldiktaturer i mellanöstern. Denna 
motpol har en vän i Alhambra förlag, som 
tidigare bland annat har gett oss Den en-
hänte korgmakaren, som avhandlar Djalal-
uddin al-Rumi – också han sufi av rang. 

Robert Halvarsson, 
Tidningen Kulturen

Österns kyrkor i Sverige
Sven H Gullman
Inb Illustr / 240 sidor 
Decennierna efter andra världskriget förändrades i hög grad Sveriges religionskarta. Dittills hade Sven-
ska kyrkan domi-nerat – nu började den bilden luckras upp genom invand ring från länder med andra 
kyrkor och religioner. Inte bara antalet katoliker ökade, ortodoxa från Östeuropa, Balkanhalvön och 
Främre orien ten slog sig ned på många orter. Men också andra trosriktningar fick fäste i vårt land med 
islam som måhända den största eller mest kända. Boken vill beskriva de kyrkosamfund med bakgrund i 
östra Europa och i Orienten som numera är verksamma i Sverige.
      Författaren är filosofie magister i historia, statskunskap, litteratur historia och nordiska språk, pensionerad 
gymnasie rektor i Stockholm och katolsk konvertit med bakgrund i Svenska kyrkan. Han har tidigare skrivit böcker bl 
a om det Heliga berget Athos och om det katolska pilgrimscent ret Lourdes.  



Kairo, min stad, vår revolution
Ahdaf Soueif
Övers. Ingvar Rydberg / Inb. / 200 s.

“Utan tvekan är detta den bästa av alla böcker jag läst om den arabiska våren,  
just för att den är så personlig och övertygande i sin ton.” Thomas Nydahl, BTJ

"Det här är läsning som angår alla vår tids proteströrelser. För Tahrir-upprorets 
modell: den spontana och fredliga folkresningen – spred sig snabbt till Madrid, 
Tel Aviv, Aten och Wall Street. Soueifs bok visar tydligt på modellens begräns-
ningar. Den kan störta makthavare, men den har svårt att själv gripa makten."  

Kajsa Ekis Ekman, DN

Kärlekens väv
Ahdaf Soueif
Övers. Astrid Ericson Bahari
Inb. / 503 s. 

Echnaton, sanningssökaren
Naguib Mahfouz

Övers. Ulla Ericson / Inb. / 160 s.  

"En bok jag skulle sätta i händerna på 
ungdomar och på vuxna som inte är vana

läsare av skönlitteratur." 
Amala Frankel, HD

"Kärlekens väv är en stor, underbart långsam och vacker roman ... ett mästarprov på hur 
man förvandlar information till levande material." Marie Peterson, DN 

"Soueif nöjer sig inte med ett subtilt och passionerat relationsdrama. Detta är också en 
idéroman där dagspolitik, historia, kvinnosyn och kolonialism analyseras. Resultatet 
befäster bilden av en författare av rang." Ulla Siljeholm, BTJ

AlexAndriAs AntikA bibliotek
Mustafa el abbadi

Övers. Ulla Ericson
Inb / 200 s / Illustrerad

Professor Mustafa Abbadi, en av Egyptens främsta human-
ister, berättar fängslande om det antika bibliotekets historia. 
Grundat på 200-talet f.Kr. av den ptolemeiska dynastin blev 
det ett centrum för lärdom och forskning, som växte under 
århundradena, så att det kom att innehålla 700 000 bokrullar 
på en mängd olika språk.  Där fanns verk av namn som Euk-
lides, Arkimedes och Aristarchos, pionjärer inom matematik, 
fysik och astronomi. Så försvann det - när och hur?  Råkade 
det i brand när Caesar belägrade staden år 48 f.Kr.?  Eller 
förstördes det av kristna på 300-talet?  Eller var det muslims-
ka araber som 300 år senare använde bokrullarna som 
bränsle i badhusen?  I boken besvaras frågorna. 
   

Från seglatserna på egen hand i en liten jolle i det 
kubanska kustlandskapet, via det stora passagerarfar-
tyget som korsade Atlanten, kommer den unge René 
till Gdansk i Polen för att studera.  Men ödet vill knuffa 
honom vidare i tillvaron, och omsider hamnar han, efter 
en lyckad flykt genom det kalla krigets järnridå, i Malmö.  
Hur gör man egentligen en sådan resa?  I denna intensiva 
berättelse får vi följa med på en halsbrytande färd där en 
ung man söker sin väg, och finner ett liv. 

 

städer vid hAvet
krönika över en irrfärd

René Vázquez díaz 
Inb / 238 s 

SKÅNEBOKHANDLARNAS 

FÖRFATTARPRIS 2011

“Ett äventyr är det att läsa René 
Vázques Díaz självbiografiska ro-

man om en ung människa i rörelse 
– full gas! ... I hans livsöde speglas 

global  1900-talshistoria.” 
Maria Küchen, SDS

Alhambras titlar kan beställas för omgående leverans hos  
samtliga bokhandlare, inklusive nätbokhandlarna.

Mer info om böckerna finns på www.alhambra.se 
och på http://bahari.blogg.se



SAHARA

Stenblödning 
Ibrahim al-Koni
Övers. Marina Stagh / Inb 160 s. / 

"Stenblödning är en poetisk berättelse som tangerar det 
mytiska. Med målande vackert språk beskriver al–Koni 
livet i öknen. Kargheten, närheten till djuren... Historien 
utmynnar i en civilisationskritik och betraktelse över 
människans ondska parat med dumhet; den farligaste av 
kombinationer. Stenblödning är en läsupplevelse, för sitt 
språk, sitt innehåll och sin visdoms skull."   

Elisabet Wallin, Stockholms Fria Tidning

”… lättillgänglig, överskådlig och informativ. … något av det mest hoppfulla jag har läst 
om Palestinakonflikten.”  
  Catrin Ormestad, Upsala Nya Tidning

“Jag skulle vilja att svenska ungdomar kom hit och fick se hur vi har det. Så att de och världen 
riktigt förstår vad ockupation innebär”, säger nittonårige Ali Zarqa från Gaza. Han är inte 
ensam om att känna så. Många palestinier uttrycker samma sak. Att omvärlden inte ser hur de 
dagligen lider under Israels ockupation av de palestinska områdena. För om världen verkligen 
förstod det förtryck och den diskriminering ockupationen innebär, skulle den inte få fortsätta. 
I denna bok berättar tjugo ungdomar om livet under ockupationen i Palestina. De berättar om 
rädslorna, frustrationen och sorgerna men också om framtidstron och drömmarna. Möt dem 
en stund för att se och förstå vad ockupation kan innebära. Kanske lär du dig något nytt som 
gör att du också vill engagera dig mot orättvisor och förtryck. Ockupationen kan inte fortsätta 
om omvärlden står enig emot den.

Ung i Palestina
Att vara tonåring under ockupation
Anne Casparsson & Brita Abotsi
Inb  167 sidor
Illustr med färgbilder

Det andra Egypten - Resor i ingenmansland
Wael Abed
Övers. Astrid Ericson Bahari / Inb 223 s. / rikt Illustr. med färgbilder / format 170x240 / 

Wael Abed

Vägen till Palestina: 
Två folk och ett stycke jord
Evert Svensson
Hft 342 s. / 3:e uppdaterade uppl. med 100 nya sid. om åren 2002-2012
      
Hur ser framtiden ut för de två folk som trängs med varandra på ett litet stycke jord?  Is-
rael och Palestina är invävda i varand ra.  Båda folken behöver jorden, vattnet och vägar-
na. Ska fredsprocessen nå fram till en samexistens i fred, frihet och ömsesidig respekt?  
Fredsprocessen i Mellanöstern, som har pågått länge, misslyckats många gånger och 
avbrutits av krigshandlingar med gränslöst mänskligt lidande, tilldrar sig omvärldens 
intresse.  Nyhetsmedia följer detalj efter detalj, stater och internationella organisationer 
engagerar sig för den fredsdröm som ständigt gäckas.

Evert Svensson, under många år riksdagsman och ledamot av utrikesutskottet och utrikesnämnden, 
svensk representant i Europarådet och FN-delegat, har engagerat följt fredssträvandena i Mel-
lanöstern och ger ett personligt perspektiv på utvecklingen.  Genom många resor, senast i maj i år 
till Betlehem, Jerusalem och Ramallah, och ett stort kontaktnät blir hans skildring både saklig och 
personlig.  Boken innehåller även nyckeltexter som Balfourdeklarationen, FN:s olika resolutioner 
och utdrag ur Fjärde Genèvekonventionen.

"En hyllning i text och bild till öknen i allmänhet och det 
egyptiska Sahara i synnerhet.  Förläggaren Hesham Bahari 
står för många av bokens oförlikneliga bilder, som de från 
det förhistoriska Gilf Kebir."   Sören Sommelius, HD



Den envise Keraban
Svarta havet runt på 45 dagar
Jules Verne
Övers Per Giertz  / 456 s / Inb 
Illustr. med 94 träsnittsillustrationer i svartvitt av L. Benett.

En ny roman av Jules Verne? Jo – ny på svenska. Den handlar om hur ”gammal-
turken” herr Keraban, tobaksgrossist i 1880-talets Konstantinopel, blir rasande på 
regering en och beslutar sig för att skattestrejka. En dag då han skall ta rodd slupen 
hem över Bosporen från Galata i väst till Skutari i öst tillsammans med sina gäster, 
den holländske affärsbekanten van Mitten och den nyförlovade brorsonen Ahmet, 
och affärsmännens båda betjänter, krävs han på en skatt – vi skulle säga moms – som 
staten just har infört på roddtransporterna. Beloppet är en bagatell, men Keraban, 
som hatar den moderna tidens nymodigheter, såsom järnvägar, ångbåtar och statliga 
skatter, blir ursinnig. Han beslutar att istället för roddslupen över Bosporen ta häst-
skjutsen landvägen till Skutari, d.v.s. runt hela Svarta Havet! Trots reskamraternas 
invändningar och mot till synes omöjliga odds fullföljer han sitt beslut. Spänning, 
romantik, komik: Jules Verne i högform har skrivit en gammal god äventyrsfilm, där 
läsarens fantasi får hjälp av bokens mer än 90 träsnittsillustrationer. 

I solens öga
Ahdaf Soueif
Övers. Tora Palm
Inb / 818 s 

“Den egyptiska författaren Ahdaf Soueifs roman I solens öga är av den art, att när jag slår igen den 
efter de åttahundraarton finstilta sidorna känner jag mig tom och undrar vad jag nu ska ta mig för.
Ahdaf Soueif tecknar på bredden och på djupet. Man blir nära bekant med alla människor i Asyas 
familj och närmiljö och får ur egyptisk horisont följa världens utveckling från 1967 till 1980. Bara det 
är fascinerande, men de verkliga kvaliteterna ligger i det enastående rika porträttet av Asya, ytterst 
komplext och totalt gestaltat inifrån henne själv. I solens öga är också en roman fylld av stringenta 
repliker, diskussioner och gräl, och här utvecklas könskonflikter med den mest furiöst strindbergska 
skärpa. I solens öga utkom på engelska 1992 och jag vet inte om den först skrivits på arabiska, men 
Ahdaf Soueif är så djupt insatt i engelska miljöer, kultur och tänkande, att hon troligen kan skriva 
lika bra på båda språken. Jag föreställer mig att åtskilliga av Asyas erfarenheter är författarens egna. 
Tora Palms översättning är alldeles utmärkt och bokförlaget Alhambra har den största heder av 
denna satsning - tidigare har man också utgivit Ahdaf Soueifs roman Kärlekens väv - och jag väntar 
ivrigt på fler av hennes romaner på svenska.”   Lennart Bromander, Aftonbladet.

“Ahdaf Soueif är en av 
de ovanligare samtids-
skildrarna av köns-
kampen”

Edward Said, 
Times Literary Supplement

Ner med nästa president!  
Ungdomens revansch i arabvärlden 

Hesham Bahari
Hft / 160 s. 

"Få har som Hesham Bahari i sin egenskap 
av förläggare medverkat till att sprida god 
arabisk litteratur i Sverige. I sin egenskap av 
författare har han nu samlat ett stort antal 
artiklar, som låter oss följa det senaste årets dramatiska händelser 
i arabvärlden, och då framför allt i Egypten... För den som i likhet 
med undertecknad enbart följt det revolutionära händelseförlop-
pet via västerländsk press, radio och TV, är det som att sätta sig på 
första parkett och ta del av det som skett... Facebooks betydelse för 
utvecklingen i området är likaså fascinerande att följa, liksom det 
faktum att det finns en historisk bakgrund som den stora allmän-
heten i väst näppeligen känner till men som Bahari enkelt men 
handfast återger. Utan kunskap om historia förblir det mesta obe-
gripligt. Perspektivet fördjupas ytterligare av att han går tillbaka 
till förislamisk tid och lyfter fram tankar och idéer kring individen 
och kollektivet, som talar till oss än idag.” 

Lars-Göran Söderberg, 
Tidningen Kulturen

Claude R. Cròs, akademiker med studier i bl.a. Paris och 
Bahia, kartlägger hur indianerna decimerades genom kon-
frontationer, slaveri, sjukdomar och tvångsassimilering. Cròs 
utgår från franska och portugisiska forskare (t.ex. Claude 
Lévi-Strauss, Alfred Métraux, Darcy Ribero), som sett folk-
morden ur indianernas perspektiv. Bokens andra del ägnas 
åt de ursprungsfolk som överlevt. Avslutningsvis redogör 
Cròs för indianernas värdesystem, gemensamt för dubbel-
kontinentens indianer. Boken är engagerad, välskriven och 
faktafylld. Carl G. Liungmans svenska språkdräkt gör boken 
till en ögonöppnare med förfärande aktualitet. 

Eva Bjärlund, BTJ

Brasiliens indianska 
civilisationer
Claudi Cròs
Övers. C G Liungman / Hft med flik / 127 sidor



KLASSIKER / SUFISM Den enhänte korgmakaren
Djalaluddin al-Rumi
Övers. Astrid Ericson Bahari / Hft / 174 s. 

“I dikterna föreslår Rumi idén om att finna sig själv genom 
att våga släppa “de ängsliga, självbevarande / föreställ-
ningarna” om sig själv... Det är tankeväckande poem av 
predikande karaktär som dock inte besvärar utan berikar 
den läsare som är redo att göras mottaglig för denna samling 
livsvisdom, vilken härmed rekommenderas som en möjlig 
introduktion till poesins värld.” Kristofer Flensmarck, BTJ

Ljuvliga Skratt
Djalaluddin al-Rumi

Övers. Astrid Ericson Bahari / Inb. / 170 sid.

"Rumis 1200-tals poesi räcker ut tungan åt oss", 
Tommy Olofsson, SvD

"nu finns de alltså i svensk språkdräkt i en utmärkt framställning 
av Astrid Ericson Bahari. Det är bara att njuta av dessa sedelärande 
visdomstexter, somliga oerhört mustiga och skrattframkallande - därav 
titeln Ljuvliga skratt - andra djupt andligt spirituella och komiska, 
ibland erotiskt vågade... Själv läsare av Rumi för många år sedan blir 
jag mycket förtjust. Man får visserligen betänka att 800 år har förflutit 
sedan skalden mötte sin andlige mästare, men likväl är dessa översatta 
texter så aktuella, så möjliga för vår egen tid.  " 

Tina Persson, Smålands Posten

Doktor Hasselquists resa  
av Thord Silverbark
Inb. / Illustrerad / 230 s.

“Förbanne mig jag någonsin vet mig ha läst något, 
som varit så fett på nya reelle rön som desse; den 
sjunkte neder i mig som Guds ord i en diekne.” Det 
är Linné som skriver så, och det han läst är Fredric Has-
selquists manuskript till boken Iter Palæstinum eller 
Resa til Heliga Landet.

PROLEGOMENA    
INTRODUKTION TILL VÄRLDS HISTORIEN 
Ibn Khaldun
Övers. & förord av Ingvar Rydberg
2:a uppl. / 680 s. / Inb. 

"En översättarbragd!"  Ingemar Leckius, SDS

"På svensk är bogen kommet - ikke på dansk. Ak, ja." 
    Palle Lauring, Politikken 

Egypten, imperialism och revolution 
 

Jacques Berque
Övers. Ingvar Rydberg 

728 s. / Inb.

"Berque har skrivit en fascinerande och provocerande 
bok, vars slutsatser ännu är hållbara... rikedomen på 
belysande detaljer som i blixtljus fångar ett helt his-
toriskt skede, de intelligenta analyserna och de många 
aforistiska formuleringarna gör läsningen till en spän-
nande upptäcktsresa in i en främmande värld..." 

Dick Widing, Nerikes Tidningen 

Alhambras titlar kan beställas för omgående  
leverans hos samtliga bokhandlare, inklusive  

nätbokhandlarna. Mer info om böckerna finns på 
www.alhambra.se och på http://bahari.blogg.se

Välkomna!

Jesus  
människoson
av Kahlil Gibran
 
Övers. C G Liungman
Inb. / 190 s.

Hasselquist studerade medicin och botanik för Linné i 
Uppsala, när han plötsligt utsågs till att göra en resa till Mellers-
ta Östern. Han blev en av Linnés lärjungar som – i likhet med 
Forsskål, Löfling, Kalm, Solander, Sparrman, Thunberg och många 
fler – sändes ut på expeditioner till främmande världsdelar för 
att samla bidrag till mästarens forskning och landets nytta. Den 
2 maj 1749, som nybliven medicine doktor, lämnade Hasselquist 
Uppsala; resan till det Heliga Landet hade börjat. Han skulle aldrig 
komma tillbaka. Det var ett öde som han kom att dela med flera av 
blomsterkungens “apostlar”. Efter nästan tre års resande slutade 
han sina dagar i Smyrna på Mindre Asiens kust, hårt skuldsatt och 
utan möjlighet att resa hem.

Idéhistorikern Thord Silverbark ger i sin bok en livfull och fängslande 
skildring av den resa som förde Hasselquist till Smyrna, Egypten, Palestina, 
Cypern och åter till Smyrna. Han reste som naturforskare, fast också ett tag 
på diplomatiskt uppdrag för att gynna den svenska handeln med Levanten. 
Hans rapporter innehåller massor av värdefulla kulturhistoriska iakttagel-
ser, skildringar av seder och bruk och levnadsförhållanden i de besökta 
länderna. Han var ett barn av upplysningstiden, full av nyfikenhet och 
förhållandevis fri från auktoritetstro. Detta gjorde honom till Linnés favorit-
kandidat för en resa till Mellersta Östern, ett för den svenska forskningen 
nytt och okänt resmål. Hans efterlämnade anteckningar ger oss idag unika 
inblickar i en för länge sedan försvunnen värld.

Han kom aldrig hem. Hans verk gjorde det. Det är om det boken handlar.


