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b OSLO Den chilensk-canadiske 
forfatteren Carmen Rodriguez 
er aktuell med romanen «Chiles 
døtre». – Selve livet krever at man 
legger vonde ting bak seg, sier 
forfatteren som måtte rømme 
hjemlandet som 25-åring. 

Hele verden husker bildene av 

den chilenske militærdiktatoren 
Augusto Pinochet etter kuppet i 
1973. Iført hvit uniform og mørke 
solbriller tok han over makten 
og ble de neste 17 årene kjent 
som noe av en diktator. Med hard 
hånd knuste han hvert tilløp til 
opposisjon og jaktet på venstre-

opposisjonelle. Som 25-åring 
måtte Carmen Rodriguez flykte 
fra Pinochets Chile. Titusenvis av 
mennesker ble kastet i fengsel og 
torturert, andre ble drept og atter 
andre bare forsvant. Rodriguez, 
som hadde markert seg som Pi-
nochet-kritisk, kom seg til Canada.

– Store deler av familien min var 
igjen i Chile. Faren min ble syk og 
døde uten at jeg kunne reise hjem 
og ta farvel. Det er fortsatt veldig 
tungt å tenke på, sier forfatteren 
om at hun etter flukten ble fratatt 
sitt chilenske pass. (NTB)

En annerledes hevnhistorie

Mariann Aaland har brak
debutert som forfatter.

b GVARV

«Et ekstremt godt blikk på om-
givelsene og en litterær trygg-
het som er sjelden å se hos en 
debutant.» skrev VG og ga «Det 
var stille, det snødde» terning-
kast 6. Samtlige som har an-
meldt boken har fulgt opp med 
begeistring. Dag og Tid mener 
hun er den klare kandidaten til 
Vesaasprisen. Debutant med 
stålkontroll.» mente Aftenpos-
ten. Godt og usentimentalt om 
sorg, skrev Dagbladet.

– Ja, dette har vært over all 
forventning. Veldig, veldig 
moro, sier Mariann som har 
vært flere steder i Telemark for 
å snakke om boken sin.

Skriver på noe nytt
– Og nå blir det flere bøker?

– Må jo det. Gjerne flere. Jeg 
skriver på noe nytt, men er ikke 
ordentlig i gang. Det ligger 
langt fram i tid.

– Er du overrasket over den 
flotte mottakelsen?

Var redd
– Jeg var redd for anmeldelse-
ne. At den ville bli oppfattet 
som kjedelig, noe man har lest 
før, men forlaget var sikker på 

at jeg hadde levert en bra bok. 
Det var deilig når anmelderne 
mente det samme.

– Dag og Tid mener du er klar 
kandidat til Vesaasprisen.

– Veldig hyggelig det, men 
jeg tar rosen med en klype salt. 
Tror jeg har ett par andre kan-
didater til den prisen.

-Og julen?
– Vi skal til Gvarv på julaften 

og så hjem til Oslo. Sønnen 
min, Halvor, fyller ett år i rom-
julen, så da blir det bursdags-
selskap.

b Kari Gisholt
kari.gisholt@varden.no

Bare ros for 
debutboka
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