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BÖCKER

BOKRECENSION

Fascinerande fantasydebut
Tornrummets hemlighet är universitetsläraren och forskaren Niklas
Janz debutroman. En imponerande sådan. Huvudperson är Mirjam, som
efter att ha utsatts för ett sällsynt rått mobbningsöverfall, tillsammans
med sina föräldrar flyttat in i ett hemlighetsfullt hus på annan ort. Via
handskrivna dagböcker, som hon finner i ett lönnfack i husets tornrum,
får hon kontakt med Drömvärlden och Milan, den pojke, som tidigare
bott i huset. Var finns han nu? Är han död eller på annat sätt förlorad
in i Drömvärlden?

Allteftersom Mirjam läser dagböckerna, dras även hon in i världar
bortom vår vanliga.
I skolan blir hon, till sin förvåning, god vän med en av de tongivande
flickorna. De blir förtroliga och hjälps åt att lösa mysterierna. Att
äntligen ha fått en förstående vän ger Mirjam mod och styrka även om
relationen inte är utan komplikationer. Overkliga passager mellan här
och nu och det förgångna och drömmarnas världar å ena sidan blir om
inte vardagsmat, så begripliga, verkliga. Kampen mellan det onda och
det goda böljar fram och åter. Men vad är egentligen gott, vad är ont?
Vilka är inblandade och vad har de för bevekelsegrunder, drivkrafter? Mystiken tätnar innan vi får ta
del av den fascinerande upplösningen. Skickligt knyter författaren ihop intrigerna. Här finns en hel del
att fundera över för läsvana fantasyfans. Boken är en rejäl tegelsten och något för dem som tycker om
tjocka böcker.

Så här säger Niklas Janz själv om sitt ämnesval: ”Jag är fascinerad av drömmar. Vi vet ju faktiskt inte
vad vi gör på nätterna. Så där finns det utrymme för en fantasivärld som knappt någon har skrivit om
tidigare. Där det oväntade faktiskt är möjligt, utan varken magi eller trollstav.”

Gunnar Einarssons uppföljare ligger klar
- 14 nov Debutromanen Hav av längtan sålde över förväntan. Nu kommer uppföljaren Vita Gäss.

Litteratursamtal med Ingegerd Johansson
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