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ZOË FERRARIS OM SLØRETS BY

Zoë Ferraris

Hvad har inspireret dig til at skrive en fortsættelse til DEN SIDSTE SURA?
I løbet af de sidste par år er der sket en masse vidunderlige sociale forandringer i 
Saudi-Arabien, særligt hvad angår kvinder. Flere kvinder end nogensinde presser 
på for at opnå den samme frihed, som deres medsøstre nyder i andre muslimske 
lande. De bliver ansat i betydningsfulde stillinger i regeringen og forretningsver-
denen. De dyrker sport, stik imod religiøse forbud og præsters beskyldninger om, 
at kvinders fællesskab er ”en af de største kilder til last og udskejelser”.  Landet 
har sågar ansat sin første kvindelige nyhedsoplæser, hvis ansigt toner frem på 
tv-skærmen hver aften. Set i lyset af dinne interessante udvikling mente jeg, at 
der var mere at udforske ved hjælp af mine karakterer Nayir og Katya, fordi den 
verden, de lever i, udfordrer de traditionelle overbevisninger mere end nogen-
sinde før. Deres usikre forhold ville således ændre sig.

SLØRETS BY tager læserne med til nogle overraskende steder – ikke mindst en 
lingeriforretning. Hvorfor valgte du netop sådan et sted?
Mens jeg lavede min research, blev jeg optaget af temaet omkring lingeri. I Saudi-
Arabien bliver dette erhverv, som sælger det mest intime tilbehør til kvinder, 
næsten udelukkende drevet af mænd. Det må naturligvis skabe nogle vanskelig-
heder.

Min svigerinde kom indimellem hjem med poser fyldt med undertøj og bh’er. Da 
der ikke måtte være prøverum i lingeriforretningerne, og kvinder i princippet ikke 
måtte klæde sig af i det offentlige rum – selv ikke for at prøve tøj i en butik – tog 
min svigerinde altid lingeriet med hjem og valgte det, hun og hendes mand kunne 
lide, hvorefter hun tog resten med tilbage til forretningen og betalte for det, hun 
ville beholde. Jeg beundrede, at denne ordning kunne fungere i det ”system af 
ære”, og at, i hvert fald efter min overbevisning, forretningens ejere havde så stor 
tillid til kunderne. Samtidig var det nedslående, at kvinder havde så vanskeligt 
ved at komme frem og tilbage til forretningen, at stadig flere forretninger ikke 
ville lade kvinderne tage lingeriet med hjem uden først at betale for det, og at  
den generelle holdning var, at det var amoralsk og tilsyneladende ikke sikkert  
for kvinderne at prøve lingeriet i et aflukket prøverum. Og efter at have boet i et 
samfund, hvor det er bandlyst for en kvinde at snakke med fremmede mænd, 
syntes jeg, det var vanvittigt at skulle tale om skålstørrelse og trussemodeller 
med en mandlig ekspedient.

I Saudi-Arabien har kvinder udtrykkeligt krævet, at der skal være kvinde-
lig betjening i lingeributikker. Nu har regeringen endelig tilladt kvinder 
at arbejde sammen med mænd (så længe det drejer sig om forretnin-
ger, der sælger ”kvindesager”). Men i sidste ende er loven ikke blevet 
vedtaget. Der er en masse sociale barrierer, som skal overvindes – lige 
fra religiøse repræsentanters holdninger til den almindelige borger, 
som mener, at kvinder ikke skal arbejde uden for hjemmet.  I og med at 
lingeri er blevet en af mærkesagerne i kampen for kvinders rettigheder, 
virkede det oplagt, at mit offer, Leila, blev sat i forbindelse med sådan en 
forretning. Jeg ville give hende en oprørsk personlighed og lade hende 
have en personlig kamp med den gamle garde, nemlig mænd som hen-
des egen bror.



CARA BLACK, forfatter til  
‘Murder in the Latin Quarter’:
Zoë Ferraris løfter sløret for Saudi- 
arabien … Hun spinder en spændende  
og stram fortælling om stridende kulturer 
i et samfund ledet af det religiøse politi, 
skjulte lidenskaber og begær.

KATE FURNIVALL, forfatter til  
‘The Girl From Junchow’:
En stærk og tankevækkende thriller.

KATHLEEN KENT, forfatter til  
‘The Heretic’s Daughter’:
En fængslende og ofte foruroligende 
fortælling om mord og jagten på retfærdig-
hed i et gammeldags samfund, hvor en 
kvinde kæmper for uafhængighed.

Det Saudi-Arabien, vi møder, virker anderledes end det, vi mødte i DEN SIDSTE 
SURA. Er landet virkelig under så stor forandring, eller har du givet dig selv et 
større spillerum?
Landet er i rivende forandring. Det er svært at skrive om Saudi-Arabien – som er 
et land, der som oftest bliver misforstået i Vesten – da læserne kan fristes til at 
tro, at det, de læser, er et billede på helheden. De fleste læsere fornemmer nok, 
at Nayir er lidt af en outsider og står i en speciel situation, idet han er forældreløs 
og så forventeligt gudfrygtig, men det var min fornemmelse, at jeg ved at skrive 
en efterfølger med nye karakterer ville kunne give et bredere perspektiv på Jedda 
by og samfundet.

Jeg oplever også en trend i landet, hvor konservative muslimer tager vestligt 
præget teknik til sig for at sprede deres budskaber. Der er for eksempel en  
skønhedskonkurrence i Riyadh, hvor kvinder hyldes for at være ”moralsk  
smukke”, der tager afsæt i, hvor godt de behandler deres forældre. De har også 
en konkurrence i stil med American Idol for religiøse sangere. Samtidig siver den 
almindelige vestlige kultur stadig ind. I Jedda er der et børneband, der kalder sig 
Spice Babes og giver udendørskoncerter, som trækker horder af børn til for at 
høre deres musik, som teknisk set er forbudt i Storbritannien. Jeg elsker, at der 
er alle disse kontraster.

I SLØRETS BY introducerer du en ny karakter, Osama, som er mere liberal og 
mindre gudfrygtig end Nayir. Hvad har inspireret dig til denne karakter?
Jeg har i en vis forstand skabt Osama for at udfordre Nayir. Osama er en moralsk 
og retskaffen mand, som ikke sætter sin lid til religiøse doktriner, når han skal 
tage en beslutning. Han er meget mere liberal, især når det kommer til adskil-
lelse af kønnene. Han skulle være en tilstrækkelig og meget troværdig udfordring 
for Nayir, særligt taget i betragtning, at Osama er Katyas chef, og han ser mere til 
Katya, end Nayir gør.

Af alle de karakterer, jeg har skabt, er Osama den, der ligner min eksmand mest. 
Han er en fritænkende mand, som tager skarpt afstand fra visse aspekter ved sin 
egen kultur, men lejlighedsvis indser, at han allerede har accepteret mange af 
de traditionelle værdier, selvom det måske ikke har været hans hensigt. Og han 
oplever, at det er svært at lave om på. I den forstand balancerer han på kanten af 
det gamle og det nye.

MAHBOD SERAJI, forfatter til ‘Rooftops of Tehran’:
I denne oplivende fortælling om dobbelthed og svig fanger Ferraris  
mesterligt nuancerne af den saudiske kultur og dens kvinder, mens hun  
på glimrende vis belyser konflikten mellem tradition og lyst.

Hvilken type research har du lavet til denne bog?
Jeg har især sat min lid til min tidligere svigerfamilie, som bor i Jedda, og som har nogle holdninger 
til deres land, som jeg sætter stor pris på, også selvom jeg ikke altid er enig. Min svigerinde raser 
stadig over restriktionerne omkring kvinders ret til at køre bil, selvom nogle kvinder er tilfredse 
med tingene, som de er, og til enhver tid vil foretrække at blive kørt af deres mænd. Jeg står i stor 
gæld til især min eksmand, hvis historier giver mig indsigt og sommetider skræmmer mig. Han har 
fx været gift med tre forskellige kvinder, men det er endt ulykkeligt hver gang – og det har været 
inspiration til Nayir og Osamas første fælles sag, hvor de må lægge sig imellem i en konflikt mellem 
tre hustruer. Den eneste forskel var, at politiet i min eksmands tilfælde nægtede at involvere sig i 
husspektakler, hvor der var kvinder involveret.



SAN FRANCISCO CRONICLE
Ferraris følger ikke bare opskriften på en global krimisucces, men gør det med 
et frisk pust, takket været hendes evne til at føre sine særegne karakterer og 
særlige livsvilkår sammen i i denne livagtige og spændingsfyldte roman … skulle 
der være noget at komme efter i denne krimi, så er det, at karaktererne er så 
nuancerede og overbevisende, at deres personlige historier bærer romanen og 
overgår selve kriminalhistorien.

KIRKUS REVIEWS
Et levende og detaljeret portræt af et moderne land, der sidder fast i middelalder-
holdninger.

CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
Der, hvor Ferraris – som selv boede i Saudi-Arabien i 1990’erne – stadig stråler, 
er i hendes skildring af den måde, hvorpå kvinders liv indskrænkes i dette land 
– tag fx et afsnit fra et lufthavnslokale, hvor enlige kvinder bliver opbevaret som 
uafhentede paraplyer – og de chancer, hendes karakterer tager ved at omgås 
reglerne.

SEATTLE NEWS TRIBUNE
I sin anden roman tager Ferraris behændigt sin læser med til gader og hjem i 
Saudi-Arabien med et fast og ubøjeligt blik på mødet mellem de religiøse og  
moderne holdninger.

OKLAHOMAN
Overraskelse og indsigt gør denne roman til en af de gode.

MICHAEL KORYTA, forfatter til ’So Cold the River’:
Zoë Ferraris er en af de vigtigste stemmer i den nye kriminallitteratur.

Ferraris bruger sin egen viden om livet 
som gift kvinde i en saudiarabisk familie 
og sine særlige evner inden for fortælle-
kunst til at skrive bøger, der åbner op for 
en lukket verden og lader læseren træde 
indenfor. Hun er hverken nedladende eller 
dømmende i sin udlægning af livet under 
muslimske regler. Hun kaster lys over et 
liv, som de fleste af os aldrig vil komme 
til at opleve på tæt hold, og det er både 
forunderligt og skræmmende. Ferraris  
bygger en ukendt verden op omkring 
en meget velkendt genre – mordgåden 
– og kombinerer det mystiske med det 
velkendte, så det ender med en fabelagtig 
fortælling.
THE HUFFINGTON POST

Hjemmeside: www.zoeferraris.com
Blog om Zoë Ferraris år i Saudi-Arabien: http://zoeferraris.blogspot.com/
Artikel: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hYNADHKT7-DigI0SD4WUmdurLPqA

Pressen skrev

FAKTA

JENNY WHITE, forfatter til ’The Winter Thief’:
Et fascinerende, indsigtsfuldt og nøje afmålt kig ind i et samfund, som er ukendt for de fleste læsere.

ANNE ZOUROUDI, forfatter til ’The Messenger of Athens’:
Veldrejet og intelligent udspiller romanen sig på et genstridigt lærred af brutalitet, undertrykkelse og en svidende ørkenhede.

DAVID CORBETT, forfatter til ’Do They Know I’m Running?’:
Ferraris viser, at hun har det instinktive overblik, som kendetegner såvel den elegante stilist som den fødte fortæller.



Min eksmand, Essam, var en af disse mænd. Hans forældre havde valgt en hustru til ham, allerede da han var spæd, men da 
han fyldte 19, mødte han kvinden og indså, at han aldrig ville få lyst til at gifte sig med hende. Der lå allerede et stort pres 
på ham for at han skulle gifte sig så hurtigt som muligt. Han endte med at blive så frustreret, at han flygtede til USA – og 
kom først tilbage, da han havde sikret sig en kone (mig!). Essams gode ven Mohammed var under mindre pres. Hans foræl-
dre var fra Egypten, og de så igennem fingre med, at han gik ud med forskellige kvinder. Mohammed forsøgte hele tiden at 
møde kvinder. Han var meget dristig og hang ud i det amerikanske boligkvarter og tiltalte sågar kvinder på gaden. Sådan 
fortsatte han i flere år uden held. I den modsatte grøft var vores underbo Khaled, som var forældreløs og ikke havde nogen 
til at arrangere et ægteskab for ham. Han kunne ikke se meningen i at gå ud med forskellige kvinder – det brød med for 
mange islamiske påbud – og når han endelig mødte en kvinde, var hun typisk ikke tilpas dydig, for hvad er det for en kvinde, 
der involverer sig med en fremmed mand? Han blev gift ved et lykketræf: Da Essam kom tilbage til Saudi-Arabien, var den 
kvinde, han egentlig skulle have været gift med, efterhånden blevet en perbermø (29 år – hendes familie havde tvunget hen-
de til at vente på, at Essam kom tilbage). Hun havde ikke udsigt til noget, så min godhjertede svigerfar satte de to sammen: 
Den forældreløse og pebermøen. Til parrets store lettelse.

Det er selvsagt en meget personlig historie om mine erfaringer med at bo i 
Saudi-Arabien og frem for alt at få et kendskab til muslimer, der – som fx min 
hovedperson Nayir – kæmper for at finde kærligheden i et samfund, der adskil-
ler kønene. Jeg ønskede, at min første bog, DEN SIDSTE SURA, skulle være et 
vindue til dagligdagslivet for den almindelige saudiaraber – såvel kvinder som 
mænd – og forhåbentlig give en bedre forståelse af deres konflikter og overbe-
visninger, så det har været utrolig spændende, at den er blevet modtaget med 
så stor begejstring. Jeg ville selvfølgelig også gerne skrive en underholdende 
og overbevisende kriminalroman, som ville få folk til at læse videre, og derfor 
har de fantastiske anmeldelser fra Storbritannien været en særlig stor tilfreds-
stillelse.  Det var en stor belønning, at opleve så stor interesse fra den anden 
side af Atlanten; det bekræfter min overbevisning om, at folk overalt i verden er 
interesserede i at få indsigt i muslimsk liv og kultur, og historien om en mand, 
der kæmper for at forlige sine religiøse overbevisninger med sit ønske om at 
stifte familie, og en kvinde, der kæmper for at forblive uafhængig og tro mod sit 
hjerte i et land, der gør det særlig svært for hendes køn, er forhåbentlig interes-
sant for alle læsere, uanset deres religiøse og kulturelle baggrund.
 
Jeg bor nu i San Francisco og udlever en gammel drøm om at vende tilbage til 
min hjemby. Jeg kunne knap nok få det til at løbe rundt som enlig mor (der har 
brugt for meget tid på at skrive), men med med salget af DEN SIDSTE SURA blev 
det muligt at vende hjem. Den største velsignelse var, at jeg nu blev i stand til 
at gøre det, jeg elsker allerhøjest, nemlig at arbejde med en efterfølger til DEN 
SIDSTE SURA. SLØRETS BY bygger på mine erfaringer med at bo i Jedda. Jeg 
boede der sammen med min daværende mand og hans store familie. Jeg kom 
med min amerikanske baggrund og havde indtryk af, at kun kvinder var ofre for 
kønsadskillelse i Saudi-Arabien, men efterhånden gik det op for mig, at også 
mændene led. Jeg mødte mange unge mænd, for hvem det var en kamp at finde 
sig en hustru, eller som afviste (eller var ude af stand til at sikre sig) arrangere-
de ægteskaber. Det blev en stor overraskelse at erkende noget, som burde have 
været så indlysende: Hvis ikke du må tale til det modsatte køn, hvordan skal du 
så finde en ægtefælle?

Om Slørets by



Hvordan er DEN SIDSTE SURA blevet udviklet af disse oplevelser?
Den største åbenbaring, jeg fik i Saudi-Arabien, var forståelsen af, at mænd er lige så frustrerede over kønsadskillelsen  
som kvinder. Det overraskede mig at erkende noget, som burde have været så indlysende: Hvis ikke du må tale med det 
modsatte køn, hvordan skal du så møde en ægtefælle?

Så du og din mand er skilt nu?
Ja. Vi boede endnu et år sammen, efter at vi kom tilbage fra Saudi-Arabien, inden han flyttede hjem til Jedda.

Lykkedes det ham at blive gift igen?
Hans mor fandt ham den perfekte kusine.

Din hovedperson Nayir er en gudfrygtig muslimsk mand. Hvor har du fundet inspiration til ham? 
Var din eksmand gudfrygtig?
Slet ikke. Han hadede gudfrygtighed. Da han endte med at gifte sig med sin kusine, der viste sig at være den ”mest gudfryg-
tige kvinde i verden”, gav han hende en flaske Jim Beam i bryllupsgave. Til en begyndelse ville jeg gøre Nayir til en ansat i 
det religiøse politi. Men så indså jeg, at det ikke er en ærbar beskæftigelse at jagte kvinder gennem gaderne, og ærbarhed 
er noget så vigtigt inden for islam, og jeg ønskede, at Nayir skulle virke oprigtig.

Jeg tror ikke, det er helt korrekt at sige, at Nayir nærmest afskyr kvinder – han kan 
godt lide Katya, og han vil gerne have en kone. Han kæmper med de særlige van-
skeligheder ved at finde kærligheden i et land, der agter ægteskabet, men adskiller 
kønene. Så hvis jeg har en hensigt med romanen, så er det at give et omhyggeligt 
billede af hans kamp. Jeg har skrevet den som en undersøgelse – jeg ville se, hvor 
han ville føre mig hen – og han fører mig i virkeligheden stadig omkring til forbav-
sende steder i min anden bog.

Først og fremmest tror jeg, at folk gerne vil vide, hvilket forhold du har til Saudi-
Arabien, så de ikke får den opfattelse, at det er noget, du selv har fundet på.
Men jeg har faktisk selv fundet på det. Men der er også en hel del af det virkelige 
Saudi-Arabien i bogen. Da jeg var nitten, blev jeg gift med en saudisk-palæstinensisk 
beduin. Vi mødte hinanden i San Francisco, og jeg følte mig fuldkommen forelsket 
i ham. Han var opløftende og åndrig og fuldstændig fjollet. Han var kommet til USA 
for at læse engelsk. Han havde sagt til sine forældre, at han først ville vende hjem til 
Jedda, når han kunne tale flydende engelsk. Og det skete aldrig. At lære engelsk – 
han kaldte det faktisk ”Languish” – måtte bare trække ud i en evighed. 

Vi blev gift og fik en datter. Den dag, hun blev født, besluttede han, at vi måtte besøge 
hans familie i Jedda. Bare et kort besøg for lige at vise sin nye kone og barn frem. Vi 
endte med at blive næsten et år. Det viste sig, at man ikke bare kan komme på besøg 
i en uge eller to. Du bliver nødt til at blive, til hans mor ikke længere får hjerte- 
problemer, hver gang du er på vej i lufthavnen.

Kom du godt ud af det med din svigermor?
Ikke efter at hun overbeviste mig om, at en god portion henna kunne fjerne filipenser 
fra dit ansigt for altid.  Gudskelov for burkaen. Heldigvis var jeg med min italiensk-
amerikanske rødder forholdsvis forberedt.

Din svigerfamilie var oprindeligt beduiner. Boede du i ørkenen?
Nej, de havde opgivet nomadelivet og slået sig ned i Jedda, i et kvarter ved navn 
Kilo Seven. Det var Bin Ladens far, der byggede det i 1970’erne som et tilflugtssted 
for forviste kvinder. Det udviklede sig til et overfyldt, multikulturelt kvarter med en 
masse sudanesere og østasiatiske immigranter, men det har bevaret en stærk kon-
servativ nerve selv i dag. Kvinder måtte ikke forlade hjemmet alene. Gjorde du det, 
ville du blive jagtet af det religiøse politi og måske blive slået med en kamelpisk. en 
mand angreb mig engang med sin sko. Da jeg fik fat i skoen og løb ind i huset, stil-
lede han sig ved vinduet og bad om at få den tilbage. Jeg fik ham til at recitere Allahs 
nioghalvfems navne. Så fik jeg ham til at bønfalde mig.



Han er i virkeligheden sammensat af tre forskellige mænd, jeg kendte i Saudi-
Arabien, de ledte alle efter en kone – og ingen af dem fik succes med det, mest 
af alt fordi de var gode fyre, som ikke ville bryde reglerne ved at tage en fremmed 
kvinde.

Hvad ville der ske, hvis de tiltalte en fremmed kvinde?
De kunne risikere at blive chikaneret af det religiøse politi. Eller af deres mødre. 
Og siden af deres svigermødre. Eller de kunne mistænke den fremmede kvinde for 
ikke at være dydig, for hvad er det for en slags kvinde, der går rundt og taler med 
fremmede mænd?

Hvordan lykkedes det dig at besøge de steder i byen, 
som du beskriver i din roman?
Hvis jeg bad indtrængende nok, tog min eksmand mig med, men vi måtte altid 
involvere hele familien. Det var omkring femogfyrre mennesker inklusive børn.  
Vi holdt mange picnics i zoologisk have, på marinaen eller på et hvilket som helst 
fortov. Vi holdt også picnic ude ved lufthavnen, fordi det var det eneste sted i byen, 
hvor man kunne have lidt privatliv OG være omgivet af træer samtidigt. Hvis luft-
havnsarbejderne opdagede os, tændte de sprinklerne, og drivvåde måtte vi løbe 
væk.

Det er interessant, at du har valgt at skrive en roman i stedet 
for et erindringsværk 
Jeg mener, at romanformen forener det bedste fra de to verdener. Jeg skriver om 
Saudi-Arabien, men kan også få mine karakterer til at gøre, hvad jeg vil have dem 
til at gøre, og ikke hvad de gerne vil gøre. 

Lad os vende tilbage til din svigermor. Hvordan har du det med hende i dag?
I indledningen til romanen The Fortunate Pilgrim skriver Mario Puze en hommage 
til sin mor, hvor han fortæller hende, at hun var inspirationen til hans største 
præstation – skabelsen af Don Corleone. Når jeg tænker på min svigermor, så 
forestiller jeg mig, at min pen en dag vil yde hende samme retfærdighed.


