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Våldets grundläggande svaghet är att det är en nedåtgående 
spiral, som skapar just det och därmed frambringar det som 
det vill förstöra. Istället för att utplåna ondskan, förökar 
det ondskan. Genom våld kan du döda lögnaren, men du 
kan inte döda lögnen. Genom våldet kan du döda den som 
hatar, men du dödar inte hatet. Sådan är gången. Att löna 
våld med våld skapar mer våld och gör den natt mörkare 
som redan saknar stjärnor. Mörkret kan inte driva bort 
mörkret: det kan bara ljuset. Hatet kan inte driva bort 
hatet: det kan bara kärleken. 

martin luther king

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst 
av dem är kärleken. 

första korinthierbrevet 13:13
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Kapitel 1

Min gata

från min barndom (skissartade, otydliga bilder, ett 
färgstänk här och där i mörkret) minns jag en sak tydligt: 
min gata, East Street, i Bermford i norra England. Två 
rader med likadana tegelhus i viktoriansk stil och en 
skuggig park i norra änden, som yviga grenar längst upp 
på en blodröd stam. Jag tyckte att de knotiga träden var 
som monster med stora huggtänder. Bland deras skrovliga 
odjursskuggor rusade vi barn runt och lekte.

Jag fladdrade från hus till hus, en liten dagdrömmare 
med råttsvansar och ärvda ballerinaskor som skrapade 
mot sprickorna i trottoarens långa ryggrad. Dörrarna stod 
alltid olåsta, och ingen oroade sig för inbrott. Jag kunde 
promenera bort till min kompis Amina när jag ville. Jag 
fick stanna så länge jag ville. Om jag var ute i mer än tre 
eller fyra timmar brukade någon komma och leta efter 
mig – min mamma eller någon av mina bröder. Men det 
var ändå en sorts frihet för ett litet barn.

Jag blev bjuden på pakistanskt te (teblad som kokats 
med vatten, varm mjölk, massor av socker och ibland 
kardemumma) och något att äta. Det var digestivekex 
med choklad ena dagen och currygryta eller chapatibröd 
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den andra. Efter flera timmar tog jag mig hem, skuttade 
förbi fönster efter fönster som lyste som gula blommor 
mot nattens mörka jord.

Det var 1980-tal. Vi var pakistanier. Vi var britter. Vi 
var East Street.

Min mamma bakade chapatibröd på grahamsmjöl. 
Hon knådade det med vatten tills det blev en deg, tog en 
knytnävsstor bit som hon rullade ut till en platt rundel 
på ett chapatijärn, och gräddade det tills ytan fick mörka 
fläckar. Hon gjorde parathabröd genom att rulla degen 
till pannkakor och lägga dem på en tava-panna med långt 
handtag. Och så vände hon runt dem i olja tills de pöste 
upp som degiga ballonger.

Vi åt med händerna och skyfflade upp maten med 
brödet. Mamma gjorde samosas, degknyten med kryddad 
köttfärs eller potatis och ärter. Hon gjorde pakoras: skivad 
lök och färska chilipepparfrukter som hon täckte med en 
smet av kikärtsmjöl och doppade i kokande olja. De låg 
där under ytan och kokade, och jag såg på och väntade 
på att de skulle flyta upp, gyllenbruna i färgen.

På andra sidan gatan bodde en armenisk familj, en 
mamma och hennes son. De hörde till de få på vår gata som 
inte var pakistanska muslimer till ursprunget. Den arme-
niska kvinnan försökte kommunicera med min mamma, 
men deras engelska var mycket begränsad. Mamma sa att 
vi skulle kalla henne ”tant” som ett traditionellt sätt att 
visa respekt, men det tyckte inte pappa. Han ville inte 
visa respekt för någon utom andra pakistanska muslimer, 
inte ens de indiska muslimerna som bodde runt hörnet, 
på Jenna Street.



 11

Vår armeniska granne kom med armenisk mat till oss, 
och mamma gick till henne med pakistanska specialiteter. 
Oftast fick vi vegetariska grytor: aubergine, potatis och 
morötter i en sås med mycket salt och peppar. Innan vi 
fick äta kontrollerade mamma maten med en gaffel för 
att se om det var något suspekt kött i den. Om det inte 
var det fick vi hugga in.

När det var vackert väder släpade vår armeniska ”tant” 
ut en furustol i trädgården. Hon satt där tillsammans med 
sin son, lapade sol och skalade potatis. Vi pratade när vi 
gick förbi, över det gröna staketet, men vi gick aldrig in. 
Hon förstod att hon inte var välkommen hemma hos oss, 
och hon bjöd inte in oss till sig heller. Som tur var visste 
hon inte att bristen på gästfrihet kom sig av att min pappa 
avskydde vita.

Några dörrar längre bort bodde en annan armenisk 
familj: mor, far och dotter. De gick i mässan i den kristna 
ortodoxa kyrkan och morrade åt alla andra på gatan. 
Flera andra hus beboddes av en ständigt föränderlig skara 
hyresgäster – svarta studenter från Kongo, Kamerun och 
Algeriet.

Alla andra på vår gata var pakistanska muslimer. De 
vuxna klädde sig som de skulle ha gjort i en by i Pakistan: 
kvinnor och män bar shalwar kamiz, löst sittande byxor 
med en lång tunika i samma färg. Kvinnornas kläder var 
mer färgglada, medan männen bar vida byxor i mer sobra, 
maskulina kulörer: brunt, grått och vitt. Pappa var alltid 
klädd i vit shalwar kamiz med topi (en traditionell kalott 
från Punjab) på huvudet.

De flesta av männen bytte om när de gick till jobbet. Det 



12

var som om de drog på sig ett västerländskt skinn när de 
lämnade gatan och dök upp i staden som taxichaufförer, 
poliser, ingenjörer och expediter. Inga av kvinnorna i mina 
föräldrars generation arbetade, men en del yngre kvinnor 
jobbade som sekreterare eller butiksbiträden, åtminstone 
tills de gifte sig. De såg alltid till att skyla sig ordentligt 
och visa den anständighet som krävdes.

Fyra hus från oss bodde min gammelfarbror Kramat 
och gammalfaster Sakina. De var som farföräldrar för 
oss, eftersom våra riktiga farföräldrar var kvar i byn i 
Pakistan. Jag tyckte inte riktigt om att gå hem till dem. Jag 
var lite rädd för farbror Kramat, som kunde verka ganska 
sträng med sitt långa vita skägg och de vita ögonbrynen 
som gick ihop i mitten. Han och faster Sakina skvallrade 
om mina föräldrar medan de drack te och tittade på tv. 

De hade tre vuxna barn: två söner, Ahmed och Saghir, 
och en dotter som hette Kumar. Alla tre var gifta men 
bodde tillsammans med farbror Kramat och faster Sakina. 
Det var inget ovanligt på vår gata.

Inget av barnen hade några egna barn. Grannarna 
viskade bistert att det var ett straff från Allah. Farbror 
Kramat var inte särskilt from, inte enligt den definition 
som rådde på vår gata. Han gick inte alltid till moskén, 
och han rökte hela tiden, trots att han visste vad som står 
i Koranen: ”Störten eder icke självmant i fördärvet” och 
”Döden icke er själva”.

Motgångar och framgångar tillskrevs ofta en persons 
moraliska eller andliga beteende. Farbror Kramats bristan-
de fromhet ansågs vara skälet till hans barns ofruktsamhet. 
Samtidigt bortsåg skvallertanterna från att Ahmed och 
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Saghir och Kumar hade gift sig med sina egna kusiner. 
Hur som helst rådde det enighet om att hela familjen 
borde godta Allahs vilja och sluta med sådant trams som 
provrörsbefruktning.

Islam handlar framför allt om att underkasta sig Allahs 
vilja. Man talar ofta om den troende som ”Guds tjänare”. 
Det finns en vanlig missuppfattning som går ut på att 
islams viktigaste innebörd är frid, men det stämmer bara 
så tillvida att en troende får frid genom att underkasta 
sig Allahs vilja.

Min bästa vän hette Amina. Hon hade vildvuxet mörkt 
hår som låg över axlarna i ett bångstyrigt trassel. Varken 
hon eller jag tyckte att det var särskilt fint, men hon var 
tvungen att leva med det. Aminas syster Ruhama, som 
hade tjockt, vågigt hår, ansågs vara mycket sötare. Båda 
flickorna var blekare i hyn än jag och mina systrar.

”Hon är så söt!” sa folk på gatan och i skolan om 
Ruhama. ”Hon har så vackert hår och så ljus hy!” 

När jag hörde det drog jag slutsatsen att det var mindre 
fint med mörk hy.

Det kändes mer avslappnat hos Amina än hos oss. 
Hennes föräldrar bad inte regelbundet, och Amina behövde 
sällan läsa Koranen utom på lektionerna. Varken hon 
eller Ruhama behövde ha på sig hijab (den muslimska 
huvudduken) när de gick utanför huset.

Min far var områdets imam, så jag hade på mig hijab 
hela tiden. 

Amina och Ruhama och jag hoppade alltid hage. 
Stenarna på trottoaren låg i ett rutmönster, så det var bara 
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att skriva en siffra i varje ruta. Om fötterna nuddade vid 
skarvarna var man ute. Vi började ta tid på varandra – vi 
räknade från ett till hundra och såg vem som blev klar 
snabbast. Jag tappade ofta koncentrationen mitt i ett hopp 
och vann aldrig över Amina och Ruhama. 

Min värld var inte alltid lycklig, och mitt enda sätt att 
fly var att skapa en annan värld.

Mycket av min lediga tid tillbringade jag med att sitta 
ensam på mitt rum och läsa. Jag hittade på historier och 
ritade samma sak om och om igen: en liten stuga med 
en vacker, blommande trädgård. I verkligheten hade vi 
en pytteliten trädgård på baksidan där mamma odlade 
mynta och koriander. Hon hade varken tid eller plats för 
blommor.

Den femte november firades Guy Fawkes dag, och hela 
gatan blev som förvandlad.1 Dagarna före hjälptes alla åt 
att bygga ett stadigt torn av träavfall, nedfallna grenar 
och gamla packlårar. Varje familj köpte så många fyrver-
keripjäser och smällare man hade råd med. Det var kallt 
i november, så vi svepte in oss i stickade halsdukar och 
mössor i väntan på att elden skulle tändas. Jag älskade det 
ögonblicket – det underbara, kittlande, när vi väntade på 
att högen skulle flamma upp i en flåsande, svischande eld.

Männen dränkte in virket i gammal olja och förmanade 

1 I början av 1600-talet låg Guy Fawkes bakom en misslyckad 
konspiration som syftade till att spränga parlamentsbyggnaden i 
luften. Minnet av detta firas med fyrverkerier och bål där man bränner 
dockor som föreställer Guy Fawkes (övers. anm.).
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oss att hålla oss på avstånd. Plötsligt dundrade det till, 
och brännande hetta och gnistor kastades tvärsöver våra 
ansikten och högt upp mot den mörka himlen. Vi grillade 
potatisar och marshmallows på elden, värmde händer och 
ansikten och mumsade på ”fyrverkerikola”.

Det var den enda gången på året som alla på gatan 
förenades – pakistanska muslimer, kristna, armenier, 
afrikanska studenter – alla utom min far. Han stod utanför 
vårt hus och betraktade lågorna, med korslagda armar och 
ett hånleende som fick skuggorna att spela över pannan. 
Pappa avskydde att se folk ha roligt.

Eftersom jul och påsk var kristna angelägenheter fick 
vi inte lov att fira då, men pappa begrep sig inte på Guy 
Fawkes dag eftersom det enda han visste om sitt nya 
hemland var att det var ett omoraliskt land, befolkat av 
otrogna. I hans ögon var Guy Fawkes dag något som bara 
angick vita engelsmän, men han kunde inte komma på 
någon religiös motivering till att förbjuda den. Alla hade så 
roligt att han skulle ha fått en rejäl konflikt på halsen om 
han hade försökt stoppa festligheterna. I stället valde han 
att inte delta, och han såg till att visa sitt missnöje för alla.

I ena änden av gatan bodde den sista vita brittiska kvinnan 
i kvarteret. Hon hade en svart Jack Russell-terrier som 
vi hade gett det förutsägbara namnet Jack. När han fick 
syn på oss rusade han ut ur huset, sprang efter oss och 
morrade och gläfste. En dag när vi kom springande fick 
Jack tag på min kompis Saira och satte tänderna djupt i 
hennes ben.

Så fort vi fick höra vad som hade hänt gick mamma och 
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jag dit och hälsade på. Saira tog försiktigt av bandaget och 
visade såret. Det var små hål där Jacks tänder hade gått 
in och stygn hela vägen runt såret. Jag var imponerad. 
Saira fick en stelkrampsspruta i baken, för den händelse 
att Jack skulle ha förgiftat henne.

Sairas föräldrar var upprörda. På en gata i närheten 
bodde en pakistansk man som var polis, och alla som 
fick allvarliga problem vände sig till honom. Han sa till 
Jacks ägare att hunden måste ha munkorg, men så blev 
det aldrig.

Mitt emot huset där Jack bodde låg ett förfallet hus 
som stod och lutade, omgivet av täta buskage. Det såg 
skumt och mörkt ut, och mina bröder brukade säga att 
det bodde en ful gubbe där. Jag tyckte inte om att gå förbi 
det huset. Jag tänkte mig att gubben var ett monster med 
någon sorts hemskt missbildning i ansiktet – varför skulle 
han annars hålla sig inomhus hela tiden? Jag föreställde 
mig att han var vit eftersom jag hade hört någon säga: 
Jag såg den fula gubben, och han var vit som ett spöke. 
Vi berättade andra otäcka historier för varandra om vad 
gubben skulle göra om han fick tag på oss. Zakir, min 
äldste bror, sa att gubben åt små barn till frukost. 

Gatans norra ände skrämde mig, med parken och träd-
monstren och hunden Jack och den fula gubben. Så fort 
jag närmade mig det området började jag springa, och 
jag slutade aldrig förrän jag kom till den trygga delen.

Fast jag kom egentligen aldrig fram, för den fula gubben 
bodde hemma hos oss.
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Kapitel 2

Hälsningar från Pakistan 

mina föräldrar lämnade livet på den pakistan-
ska landsbygden och fastnade bakom tegel och asfalt i 
Storbritannien. I flera månader i sträck kunde deras liv 
nästan helt begränsa sig till vårt hus, vår gata och den 
närbelägna moskén. Min mamma använde sig av de af-
färer i området som sålde halal-kött, kryddor, okra och 
chapatimjöl. East Street var en pakistansk by med hus av 
tegel och murbruk som hade krympt till ett enda kvarter 
i en engelsk stad. Mamma lämnade aldrig gatan och oftast 
inte huset heller – hon älskade att vara utomhus, men 
plikterna gick före.

Mamma och pappa flydde från den fattigdomsfälla 
som Pakistans landsbygd är. I en engelsk stad fanns det 
rinnande vatten, elektricitet, gratis utbildning och butiker 
som var fullproppade med allt man kunde önska sig. I 
byarna i Pakistan fanns inget av detta. Där var toaletten 
bara ett hål i marken, och det fanns knappt några skolor 
över huvud taget. Min pappas utbildning hade avbrutits 
när han var elva år. Efter det gick han i en madrasa, en 
skola som bara undervisar i Koranen. Min mamma gick 
i skolan i sin hemby i mindre än ett år och kunde knappt 
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läsa och skriva. Vi pratade punjabi med våra föräldrar, 
och ibland urdu, men aldrig engelska. 

Min pappa var närmare trettio år när han utvandrade 
till Storbritannien. Han hade varit bonde i Punjab, ett 
område på gränsen mellan Indien och Pakistan. Han 
var sunnimuslim och tillhörde deobandirörelsen, som 
är populär i många områden i norra Indien, i Pakistan 
och Afghanistan. Först bodde pappa i ett hus i Lancaster 
som han hyrde tillsammans med mer än ett dussin andra 
pakistanska män från samma område. Ingen av dem 
talade engelska, men det behövdes knappast heller, varken 
hemma eller på arbetet.

Männen kom till England för att börja arbeta i textilfa-
brikerna. Så fort de kunde hjälpte de varandra att bygga 
hus. De la så gott som aldrig pengar på något annat än 
mat och boende. Pappa och en annan man sparade allt 
de tjänade i flera år och köpte ett hus tillsammans i min 
hemstad. De köpte det kontant, utan att ta lån. Två år 
senare kom deras fruar efter.

Mamma och pappa hade gift sig innan han åkte till 
England. Äktenskapet var arrangerat, som brukligt var. 
Mamma kom från ett mycket fattigt område på landsbyg-
den, så hon var inte sen att ta chansen att flytta utomlands 
och få ett bättre liv. Längre fram, i takt med att allt fler 
pakistanska invandrare trängde ihop sig på East Street, 
flyttade de vita engelsmännen därifrån.

Min far ogillade icke-muslimer. Det här var på 1960- 
och 1970-talet – flower power-eran, med droger och fri 
kärlek, med män som gick i ”konstiga kläder” och lät 
håret växa. Mina föräldrar gillade inget av allt detta, och 
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de gillade inte de engelska barnens ohyfsade sätt att prata 
med sina föräldrar. De uppskattade inte heller bristen 
på sammanhållning i det engelska samhället, och därför 
skapade de ett eget pakistanskt, muslimskt samhälle. 
Samtidigt som de förväntade sig att England skulle ge 
dem ekonomiska möjligheter var de fast beslutna att inte 
låta den engelska kulturen förgifta deras gemenskap i det 
nya landet.

När pappa var hemma var han ändå frånvarande. Han 
stängde in sig med sin heliga skrift och satt och mumlade 
verser medan han fingrade på sin tasbih, sitt radband. 
Muslimska radband ser nästan precis ut som katolska. Vissa 
är gjorda av trä och andra av marmor, och de nittionio 
kulorna är placerade så att fyra stycken i samma storlek följs 
av en lite större. Min far ägnade många ensamma stunder åt 
att flytta fingertopparna från den ena kulan till den andra.

Pappa hade alltid sin tasbih i handen, till och med ute 
på gatan. Han skickade efter små radband från Pakistan 
till mig och mina bröder. När jag fyllde fyra hade han 
redan lärt mig att låta kulorna glida mellan fingrarna 
medan jag räknade upp Allahs nittionio namn. Irahma, 
den barmhärtige, Rahim, den förlåtande, Malik, den 
mäktige – mina smala läppar och ännu smalare fingrar 
koncentrerade sig på heliga gärningar.

För mig, som växte upp på East Street, var orden främ-
mande. Jag kunde uttala stavelserna, men jag förstod inte. 
Min fromhet var något min pappa krävde. Jag lärde mig 
de konstiga orden för att tillfredsställa honom. Den dag 
jag kunde räkna upp alla nittionio utantill rörde pappa 
ändå inte en min. Han drog fram mig inför sina gäster 
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och tvingade mig att räkna upp namnen. Ju mer han dolde 
sin uppskattning, desto mer förtvivlat började jag längta 
efter att förtjäna hans gillande.

Pappa levde, i likhet med många andra män på vår 
gata, ett liv präglat av religiösa plikter. Det viktigaste för 
honom var att be fem gånger om dagen och att undervisa 
i moskén. Han åkte ofta till Lancaster, Manchester eller 
Birmingham för att vara med på religiösa evenemang i 
andra moskéer. Han hade inga fritidsintressen utanför 
sitt religiösa liv, förutom att han tittade på tv – helst då 
en videofilm med en from man som undervisade, eller 
med qawwalimusik, en sorts sunnimuslimsk sång som 
är populär i Pakistan. Hans sociala liv inskränkte sig till 
att han pratade med sina manliga vänner, ofta i männens 
vardagsrum hemma hos oss. Hans liv var enkelt och 
allvarligt och kännetecknades av en orubbligt fientlig 
inställning till intrång utifrån. 

Pappa var ingen händig person. Om en lampsladd 
hade lossnat beordrade han mina bröder att fixa det, el-
ler så ringde han farbror Ahmed. Den sortens världsliga 
reparationer var under hans värdighet. Det var betydligt 
mer ärofyllt att vara imam än att vara busschaufför eller 
hantverkare – så pappa hedrade Ahmed mer genom att 
vara hans imam än Ahmed hedrade pappa när han gjorde 
små reparationer hemma hos oss.

När jag var tre år tog mina föräldrar med mig till 
Pakistan för att jag skulle få hälsa på. Vi reste till min 
pappas hemby Pindi Khan, en pytteliten by med lerhus. 
Den ligger i Punjab, inklämd mellan Kashmir och den 
nordvästra gränsprovinsen. 
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Vi var där under regntiden. Jag minns att byn var om-
given av gröna fält som klövs av en virvlande flod med 
klart, blått vatten. I Pindi Khan är alla släkt – kusiner, 
tremänningar, sysslingar – eftersom man bara gifter sig 
inom sin egen klan.

Livet i Pindi Khan är enkelt. Folk tjänar lite pengar 
genom att sälja vete, mjölk, kor, getter och ägg. Man tar 
hjälp av djuren när man ska ploga, skörda och så. Pojkarna 
går antingen i madrasan eller i byskolan, medan de flesta 
flickor inte får någon utbildning. Madrasan har bättre 
resurser än byskolan och anses ge en bättre utbildning.

Vi reste på traditionellt vis med en tonga, det vill säga 
häst och vagn. Pappa hade behållit ett hus i byn, med flera 
rum som låg runt en gårdsplan i mitten. Alla rum hade 
platt tak för att man skulle kunna sitta eller sova utomhus. 

Strax efter att vi hade kommit fram satt mina föräldrar 
och drack förmiddagste på gården. Grinden var öppen 
och jag spatserade ut. När mamma gick för att leta efter 
mig hittade hon mig ute på ett fält där jag satt under en 
jättelik ko. Det såg ut som om kon vaktade mig, som om 
jag var hennes kalv. Mamma och en av mina fastrar brast 
ut i gapskratt samtidigt som de rusade fram och ryckte 
undan mig så att jag inte skulle bli nertrampad.

Lite senare satt vi på fältet bland getterna. Jag lekte 
med några mynt, och när en get kom fram och nafsade 
efter mig gav jag den ett mynt. Geten slickade myntet 
(en paisa, värd mindre än tio öre) ur handen på mig och 
svalde det. Mamma var tvungen att berätta det för alla i 
byn, och hon skrattade mer för varje gång.

När det var dags för oss att åka hem hade mamma visat 
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upp mig för hela byn och berättat många historier om 
vårt liv i ett annat land, ett liv som för byborna framstod 
som en fantasivärld.

Väl tillbaka i Storbritannien var mamma stolt över att 
ha tagit med sig sin äldsta dotter hem till Pakistan. Hon 
berättade alltid om det när hon fick besök: ”Hannan 
var med hemma i byn, förstår du. Hon blev adopterad 
av en ko och matade till och med en get med en paisa! 
Hon verkade så hemmastadd där i Pakistan, i ett riktigt, 
muslimskt land.”

Gjorde jag? Samma replik upprepades under hela min 
uppväxt – Hannan verkade så hemmastadd där – men 
jag mindes inte riktigt. Det jag kom ihåg från byn var en 
dimmig sammanblandning av en treårings minne och 
min mammas berättelser om sin egen barndom.

Mamma tänkte alltid tillbaka. Hon målade upp livet i 
byn i generösa färger: grannar som bodde i samma hus, 
vänner som hjälpte varandra att samla in skörden från 
åkrarna, kvinnor som lagade currygrytor och bakade 
chapatibröd med mycket mjöl och många skratt. Mamma 
älskade att berätta historien om hur hon hade lämnat sin 
hemby och kommit till England, och orden fick alltid 
skjuts av ett längtansfullt vinddrag. Alla East Streets 
invånare tycktes dela den romantiska övertygelsen att 
byborna var som en enda lycklig familj.

Samtidigt kom det brev från mostrar och farbröder och 
kusiner i Pakistan som skickades runt, brev som gav en 
mer realistisk bild av livet och kulturen i landet. Vi läste 
om farbröder som reste till Dubai eller Saudiarabien för 
att jobba när det inte fanns arbete i byn. Vi fick höra 
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om födslar, bröllop och dödsfall i släkten, men för det 
mesta betydde det lika lite för mig som när jag läste om 
främmande människor på förstasidorna i tidningsstället 
som jag gick förbi varje dag i hörnet mellan East Street 
och Jenna Street.

Mina föräldrar ville att vi skulle få en förståelse för 
Pakistan. De uppmanade oss att läsa böcker på urdu 
om hur Pakistan bildades när Indien delades efter kolo-
nialtiden. De förväntade sig att vi skulle lära oss något 
om Mohammed Ali Jinnah, mannen som ansvarade för 
delningen och blev Pakistans första generalguvernör. Men 
jag bodde i England, och det var England som kändes 
som hemma.

Alltid när vi fick höra nyheter från släkten i Pakistan 
muttrade mina bröder: ”Tack och lov att vi inte bor där!” 
De såg noga till att prata engelska så att mina föräldrar 
inte skulle förstå. I mina bröders ögon var Storbritannien 
möjligheternas land i jämförelse med det lantliga Pakistan. 
Det var trevligt med bekvämligheter som rinnande vatten, 
elektricitet och stensatta gator – men mina bröder förstod 
också vilka begränsningar de skulle leva under i Pakistan.

De skulle inte få se fotboll på tv, umgås med sina kom-
pisar i skolan, ha på sig västerländska kläder eller lyssna 
på popmusik längre. I Pakistan skulle de tillbringa sin 
tid med att lära sig koranverser utantill i madrasan, be i 
moskén och arbeta i jordbruket. Vi hade många kusiner 
i Pakistan som levde just ett sådant liv, och ingen av oss 
avundades dem.

Det fanns de på vår gata som verkade längta efter den 
sortens tillvaro. Vi kallade dem pakier. Det ordet stod för 
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någon som satt fast i det gamla livet. Det visade sig att 
min egen syster Sabina var en paki – sedan mamma och 
pappa hade tagit med henne till byn slutade hon aldrig 
prata om det. ”Å, vad jag trivdes bra där”, sa Sabina till 
oss. ”Alla är så fromma.”

Pakistan hit och Pakistan dit. Det blev snabbt tråkigt 
att lyssna på henne. Ibland kallade vi henne för paki så att 
hon själv hörde det, och hon verkade nästan bli stolt över 
det epitetet. Om en utomstående hade kallat någon av oss 
för paki, däremot, skulle det ha blivit problem. Paki var 
även ett rasistiskt skällsord som vi fick höra då och då.  

Vita människor kallade vi för goray, och precis som 
paki kunde det betyda flera saker. När jag pratade med 
min syster om en gora längst ner på gatan var det bara en 
beskrivning – gora betydde vit. I pappas mun, däremot, 
blev gora en rasistisk benämning. Inför oss dolde han inte 
sin avsky för vita och deras seder, men i det offentliga livet 
tycktes han inte ha något emot att umgås med människor 
från alla olika kulturer.

På landet i Pakistan rådde en ambivalent inställning till 
västvärlden. Å ena sidan var allt västerländskt förhatligt, 
men å andra sidan ansågs man verkligen ha åstadkommit 
något om man hade släktingar som bodde och arbetade 
i ett västland. ”Det har gått bra för Ali”, kunde någon 
säga. ”Hans son har varit i England, och han fick jobb 
och gifte sig där.”

Oavsett vilken sorts jobb en person hade lyckats skaffa 
sig utomlands – om det så handlade om pizzautkörning – 
skulle han kunna återvända till Pakistan som en rik man. 
När mamma och pappa kom tillbaka till sin by behandlades 
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de som kändisar. Utvandring är en av få vägar bort från 
den fattigdom som annars består i oförändrad skepnad 
från den ena generationen till den andra. 

Till en början såg mina föräldrar vistelsen i Storbritannien 
som tillfällig. Planen var att tjäna ihop pengar och åka 
hem igen. Ändå bestämde de sig för att stanna, precis 
som många andra invandrare. Samtidigt föraktade de 
den brittiska kulturen och försökte isolera sig från den.

Det tog inte lång tid förrän min pappa insåg att det 
brittiska utbildningssystemet var vida överlägset allt som 
fanns att tillgå i byarna i Pakistan. Han visste att det skulle 
ge hans söner mycket större möjligheter att nå ekonomisk 
framgång. Sina döttrars utbildning brydde han sig inte 
om (de dög bara till att bli bortgifta och föda barn), men 
han ville att det skulle gå bra för hans söner.

Jag var det fjärde barnet och den första flickan. I början 
var mina bröder glada för sin lilla syster. Zakir var min 
äldste bror, min mammas favorit och en riktig besserwis-
ser. Han försvarade mig i skolan eller på gatan om han 
såg att någon var dum mot mig, men när vi var ensamma 
hemma var min pappa och mina bröder elaka mot mig, 
för jag var ju ”bara en flicka”.

Efter Zakir kom Raz, som var mest religiös av pojkarna. 
Han var inte radikal, bara from. Redan när han var liten 
var moskén hans liv. Det gick inte bra för honom i skolan, 
och han var inte intresserad av att läsa vanliga ämnen.

Min tredje bror, och den jag tyckte bäst om, hette Billy. 
Billy betyder katt på punjabi, och smeknamnet kom sig 
av att han rörde sig mjukt och såg bra ut på ett elegant 
sätt. Billy var charmig och omtänksam. När han försökte 
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hjälpa till i hushållet hejdade pappa honom. Det var inte 
”rätt” sorts arbete för en pojke. Billy var den enda som 
var i närheten av att vara snäll mot mig. Han var också 
familjens medlare. Vi bråkade ständigt om vilken tv-
kanal vi skulle titta på, och Billy försökte övertala oss 
att turas om.

Efter mig kom ytterligare två flickor. Den första hette 
Sabina. Precis som Raz var hon mycket from, men hen-
nes tro var mycket mer konservativ. Redan när Sabina 
var liten ogillade hon aktivt den engelska kulturen. Hon 
tyckte inte om att gå i skolan eller umgås med pojkar. 
Hon hade nästan inga vita kompisar. Med sin naturliga 
förkärlek för traditionell pakistansk kultur var hon den 
perfekta dottern i mina föräldrars ögon, den dotter jag 
aldrig kunde bli.

Flera år senare föddes Aliya, som var söt och näpen 
och blev pappas älsklingsflicka. Mot henne var han inte 
så sträng. Hon brukade sitta i hans knä och bombardera 
honom med frågor: Om man ber så här, vad händer då? 
Till min stora förvåning brukade han svara. 

I vår kultur är flickor inte lika välkomna som pojkar. Vi 
kräver ständigt beskydd, inte för vår egen skull utan för 
familjens heders skull. Om en dotter hamnar på avvägar är 
det en större skam för familjen än om en son gör det. I den 
pakistanska kulturen handlar allt skvaller om flickorna.

Kulturen på vår gata kretsade i hög grad kring hur man 
skulle uppnå heder och bevara sin heder, och hur man 
skulle undvika att dra vanära över sig själv eller sin familj. 
Kvinnorna var besatta av skam och heder eftersom de 
visste att den pakistanska kulturen innebar att samhällets 
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gemensamma heder bars upp av kvinnorna. På vår gata 
lärde vi oss genom skvallret vilket uppträdande som var 
lämpligt och inte. Vi lärde oss att frukta skammen och 
sträva efter heder.

När jag föddes hade pappa redan lämnat jobbet på 
fabriken och börjat arbeta som områdets imam. Han fick 
ingen lön utan levde på bidrag och gåvor.

Vi hade sällan råd med någon lyx. De flesta av våra 
kläder kom från second hand-butiker. Mamma och vi 
flickor delade sovrum. I likhet med många andra pakis-
tanska par sov mina föräldrar aldrig i samma rum. Pappa 
sov i ett av rummen på nedervåningen, Zakir hade eget 
rum, och Raz och Billy delade rum.

Mina systrar och jag var alltid klädda i traditionell 
shalwar kamiz. Mamma sydde våra kläder på en elektrisk 
Singer-symaskin. Hon satt i köket och sydde när vi var i 
skolan. Andra kvinnor på vår gata betalade henne en liten 
slant för att hon skulle sy till bröllop eller högtider. Om det 
var ont om pengar fick förtjänsterna ingå i hushållskassan, 
men om det inte var det köpte hon presenter åt oss. Det 
enda hon aldrig gjorde var att lägga pengar på sig själv.

Från den dag jag föddes badade jag i islam. Religionen 
styrde våra liv från morgon till kväll. Min pappa lärde mig 
de fem pelarna, islams grundvalar. Alla som höll sig till 
de fem pelarna – läste trosbekännelsen, gav allmosor till 
de fattiga, fastade under den heliga månaden Ramadan, 
vallfärdade till Mekka och bad fem gånger om dagen – 
skulle komma till paradiset, sa han.

Från det att jag var tre år var min uppgift att lära mig 
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Koranen och hedra min familj. Koranen skulle man läsa 
och kunna uttala på klassisk arabiska, det språk den förfat-
tats på från början. Mina föräldrars modersmål är urdu 
och punjabi, och vi pratade oftast punjabi hemma. Min 
pappa ordnade regelrätt koranundervisning för alla barn 
på gatan som var äldre än fem år. Varje vardag trängde vi 
ihop oss i gästrummet som vette ut mot gatan, och nåde det 
barn som inte lyckades tillgodogöra sig pappas lektioner.

På en vägg i rummet hängde en bild på Kaba, islams 
heligaste plats. Kaba är en kubformad byggnad som ligger 
i Mekka. Den är ungefär femton meter hög och tio eller 
tolv meter bred och täckt med svart sidentyg (kiswah) 
med broderade koranverser. Det sägs att Kaba byggdes av 
Abraham och Ismael, och pappa lärde oss att Kaba vördas 
för att den rymmer den första Koranen där Muhammed 
nedtecknade Guds heliga ord. (Sanningen är den att Kaba 
är tom sånär som på en meteorit, den så kallade svarta 
stenen, i det sydöstra hörnet. När jag var barn var luckorna 
i min pappas kunskap och tro lika osynliga för mig som 
de var för honom.)

På väggen mittemot hängde en inramad guldskrift på 
arabiska: ”Muhammed, frid vare med honom.” Under 
den stod ett skåp med porslin som bara användes vid 
särskilda tillfällen, och två snöglober. Den ena föreställde 
Kaba i snöstorm, och i den andra virvlade flingorna runt 
profeten Muhammeds namn. Vi tog aldrig ut och lekte 
med dem – det skulle ha varit vanvördigt. Det skulle ha 
väckt min pappas vrede, och jag visste att det var bäst att 
undvika den.

På översta hyllan i skåpet vilade flera exemplar av 
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Koranen. Att förvara den heliga boken högt upp är ett 
tecken på respekt. Böckerna var klädda med små tygomslag 
som mamma hade sytt av stuvbitar. På koranlektionerna 
satt vi i fyrkant, tolv stycken, vända framåt mot pappa, som 
satt längst fram. Vi hade varsitt bokställ (en så kallad rail) i 
trä där en arabisk ordlista eller någon vers ur Koranen var 
uppställd. Pojkar och flickor satt tillsammans, men trots 
att vi slapp ha skoluniform var lektionerna glädjelösa. Vi 
turades om att sitta bredvid pappa och läsa dagens text.

Min far var sträng. Det var aldrig någon som misskötte 
sig. Minsta viskning till kompisen belönades med ett hårt 
rapp. Kvastskaftet som pappa hade stående i ena hörnet 
såg till att vi höll oss lugna. Om vi inte läste arabiskan 
perfekt fick vi stryk. Vi förstod att orden hade en särskild 
andlig innebörd på arabiska som gick förlorad om de 
uttalades på något annat språk, till exempel engelska, 
som vi kunde allihop.

Vi fick aldrig lära oss vad de ord som vi läste egentligen 
betydde – bara det perfekta arabiska uttalet. När vi läste 
samma mening om och om igen, ibland i en timme eller 
mer, kände jag igen vissa namn som Allah och Muhammed. 
Utöver det hade jag inte en susning om vad det betydde. 
Ingen av oss ifrågasatte något eller bad om förklaringar. 
Vi var alldeles för rädda för min pappa.

Jag lärde mig att läsa den första suran (det första kapitlet) 
i Koranen med perfekt uttal redan vid fem års ålder. Jag var 
en av de första i klassen som klarade det. Pappa berömde 
alltid de andra barnen, men aldrig mig. Jag lärde mig suran 
utantill för att vinna hans hjärta, men det var bortkastad 
energi. Pappa var tydlig med att han aldrig hade velat ha 
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en dotter. När vi var ensamma sa han till mig att jag var 
en ond, fördömd flicka. Han sa att det var upp till mig 
att bevisa att jag inte var ”ovärdig Allah”.

Eftersom min pappa var imam var mina föräldrar viktiga 
personer i samhället. Min pappa hade högt anseende. För 
en utomstående framstod han som lugn och vänlig. Hans 
röst var nästan som en viskning; han log mycket och 
spelade rollen som en genuint andlig och fridsam person.

”Vilken underbar pappa du har”, fick jag höra gång 
på gång.

Privat var min pappa grym och hatisk. Han fick ofta 
vredesutbrott och tog till våld. Han slog min mamma. 
Redan vid fyra års ålder förstod jag av mig själv att det 
var fel. Ändå ville jag, som alla barn, att min pappa skulle 
älska mig och vara stolt över mig.

I vår muslimska gemenskap kallades pappa hajji, vil-
ket innebar att han hade vallfärdat till Mekka. Mamma 
tilltalades med den feminina formen, hajjin. Människor 
såg pappa som sin källa till vishet och vägledning och 
vände sig till honom för att få råd. Min pappa hade alltid 
ett svar i beredskap – osäkerhet eller ambivalens visste 
han inte vad det var.

Att ha en dotter som misskötte sig skulle ha varit mer 
vanhedrande än något annat för min pappa.

Jag hade egentligen aldrig någon chans, för jag var 
född rebell.
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Kapitel 3

Lektioner

mitt liv var en övning i att läsa mellan raderna. Reglerna 
var sällan uttalade. Jag var tvungen att ta reda på vad som 
var tillåtet eller inte genom att lyssna på skvallret. Om 
man så bara bjöd hem en vit människa kunde det leda 
till skvaller.

Alla hade vi hört pappa ge uttryck för sin syn på vita och 
deras dekadenta kultur. Han gormade alltid om goray – de 
gudlösa, otuktiga hedningarna som omgav vår gata. De 
drack alkohol och var lösaktiga. Det räckte med att titta 
på deras kläder för att förstå hur sant det var: kvinnor som 
frivilligt visade hud – armarna, benen och till och med 
urringningen! – för att fresta männen. Min pappa ville 
inte att hans avkomma skulle ha något att göra med goray.

Mina bröder umgicks med andra pakistanska, mus-
limska pojkar, men de hade vita kompisar i skolan. Så fort 
pappa var ute pratade de om vänner med exotiska namn 
som Tim, Andy och Peter. De visste bättre än att försöka 
ta hem sina vita kompisar. Pappa skulle vägra att släppa in 
dem. En gång hade Zakir sällskap hem från skolan med 
sin kompis Dave, men han hittade på en ursäkt för att få 
Dave att vänta på honom utanför grinden.
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Förbudet mot att ha kontakt med vita kom uteslutande 
från min pappa. Hans ängslan hade två sidor: dels ansåg 
han att det var hans religiösa plikt att ta avstånd från 
främlingar, och dels oroade han sig för att den engelska 
livsstilen på något sätt skulle nästla sig in i vår familj och 
föra oss bort från den smala vägen. Mamma delade inte 
hans oro, men det var min pappas vilja som styrde hemma 
hos oss. Mamma visste mycket väl att ingen av oss fick 
lov att ha vita gäster, inte ens när vi var små.

När jag var fyra år blev jag vän med två systrar, Jane 
och Susan, i förskolan. Mamma och jag hade ofta följt 
med dem nästan ända hem, eftersom de bodde två gator 
längre bort. Mamma log och skrattade alltid när vi var 
tillsammans med dem. När hon gav mig kakor eller kola 
såg hon till att jag delade med mig till Jane och Susan.

Hemma var allt annorlunda. Det gick an att Jane och 
Susan lekte med mig i trädgården, men de måste hållas 
utanför huset. Om pappa var i närheten var de inte ens 
välkomna i trädgården. För mamma var det en vansklig 
balansgång. Hon ville inte vara ogästvänlig mot mina 
vänner, men hon hade fått lära sig att aldrig ifrågasätta 
sin make eller trotsa hans vilja – vilket gällde dubbelt upp 
när maken var områdets imam.  

Jane, som var närmast mig i ålder, var min bästa vän. 
Flickor kan i och för sig byta vänner som de byter kläder i 
den åldern, men vi stod varandra nära under en lång period. 
Hon var självsäker och översvallande, inte tillbakadragen 
som jag. Jane och jag satt bredvid varandra i skolan. Hon 
tyckte om att höra sin egen röst och jag kunde lyssna i 
timmar  – vi passade perfekt ihop. Att umgås med Jane 
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var mitt sätt att fly från en kvävande hemmiljö. Men inte 
ens med en bästa vän som hon kunde jag glömma min far.

Mamma dukade fram currygryta åt pappa i rummet mot 
baksidan. Rummet mot gatan var reserverat för manliga 
gäster, och i det mot baksidan samlades vi för att titta på 
tv – det enda vi någonsin gjorde tillsammans som familj. 
Mamma räckte pappa tallriken med curry. Jag såg honom 
skyffla in en tugga med hjälp av en bit chapatibröd, men 
när han började tugga blev ansiktet mörkt som ett åskmoln.

”Det här är inte ordentligt tillagat”, snäste han. ”Det 
är kallt! Dumma kossa! Jag kan inte äta det här!”

Han kastade maten i väggen. Tallriken gick sönder, och 
maten trevade sig ner längs tapeten som bruna fingrar. 
Pappa rusade upp och skrek åt mamma. När hon backade 
undan i panik började han skälla på henne för att hon 
försökte komma undan när han pratade. Hon bad och 
bönade att han skulle lugna ner sig, men han störtade 
efter henne ut i köket.

Jag satt ensam kvar i vardagsrummet med knäna upp-
dragna mot bröstet. Jag hörde en dov duns när pappas 
knytnäve bankade mot mammas kropp. Hon skrek, 
drog ett oregelbundet andetag och skrek igen. För varje 
slag som landade tryckte jag knäna hårdare mot bröstet. 
Mamma vädjade till pappa att han skulle sluta, men det 
skoningslösa bankandet fortsatte. Jag var säker på att 
grannarna hörde det. Men pappa var imam, sinnebilden 
för en gudfruktig människa.

Till sist rusade han ut ur köket och in i det andra var-
dagsrummet. Jag smög ut i köket. Jag ville trösta mamma, 
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och jag ville att hon skulle trösta mig. Hon låg på golvet, 
hopkrupen i fosterställning. Min pappa var smart på så 
vis att han aldrig slog henne i ansiktet eller på händerna 
där det skulle synas. Jag sträckte mig mot henne med 
darrande fingrar.

Mamma sköt undan mig. Hon sköt undan mig för att 
hon skämdes och inte ville att hennes fyraåriga dotter 
skulle se henne. När hon till slut tog sig upp på fötter 
kunde hon knappt gå – men det var hennes jobb att städa 
upp. Hon la sig på knä och plockade upp tallriksskärvorna, 
skrapade loss den intorkade curryn från tapeten. Hon 
gjorde det med vana rörelser, trots smärtan. Lite senare 
kom pappa ut från sitt rum som om inget hade hänt.

Det dröjde inte länge förrän jag såg mönstret. Pappa slog 
mamma, hon städade upp efteråt, och alla – hon, pappa, 
barnen, grannarna – låtsades att allt var normalt. Jag var 
så arg att jag skakade: genom att acceptera misshandeln 
i tysthet försökte mamma skydda pappas och familjens 
heder.

Det hände åtminstone en gång i månaden. Ljummen 
mat. För svagt te. Skrynkliga kläder. Damm runt kanten 
på gästens kopp. Vi var ett träd med spretande grenar 
och rutten stam.

Jag levde i hoppet om att det skulle bli bättre, om att 
pappa skulle bli den kärleksfulle far jag drömde om. Han 
skulle sluta slå mamma. Han skulle lägga märke till mig. 
Han skulle berömma mig, bara en enda gång, för mina 
koranläsningar. Livet skulle bli bra om jag bara kunde 
sköta mig tillräckligt bra.
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Mina fröknar rapporterade att jag var snäll men alldeles 
för blyg. Samma sak gällde hemma. När det kom gäster 
gömde jag mig på mitt rum och läste. Jag pratade nästan 
aldrig med mina bröder, och enda gången jag kommuni-
cerade med min pappa var på koranlektionerna eller när 
han gapade ut order till mig.

Skolan var en mycket gladare miljö än hemma, och 
jag försökte alltid göra mitt bästa. Rektorn hette Bill 
Hicks och hade ostyrigt lockigt hår och brun mustasch. 
Han undervisade i idrott, och på fritiden dömde han 
fotbollsmatcher i lokalserien.

Varje morgon satte sig mr Hicks längst fram i aulan 
och berättade historier för oss med sin starka, dånande 
röst. De kunde handla om allt och inget: om hans upp-
växt i Keighley (en by som låg i närheten), om hur han 
metade i åarna som liten pojke och spelade fotboll med 
sina barndomsvänner, om hur han vandrade i bergen med 
sin pappa eller åkte till kusten.

Trots att många av oss inte direkt kunde relatera till 
det mr Hicks berättade, tyckte vi att det var fängslande. 
Hans barndom, och särskilt hans relation till föräldrarna, 
tedde sig exotisk för oss. Det var som om han berättade 
om en annan värld, men det gjorde bara att det blev ännu 
mer magiskt och spännande. Men trots att hans historier 
väckte min längtan kunde jag knappast gå hem till mina 
föräldrar och säga: ”Varför går vi inte och metar som mr 
Hicks gjorde när han var barn? Eller åker till kusten? 
Varför kan inte vi göra något sådant?”

Jag kom fram till att mr Hicks bekymmerslösa liv och 
roliga familjeaktiviteter hörde hemma i de vitas värld.
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Mina föräldrar berättade aldrig något om sin barndom. 
Mamma brukade läsa Haren och sköldpaddan för oss på 
urdu, men det var för att vi skulle lära oss språket. Det 
närmaste påhittade berättelser vi kom var när mamma 
berättade om stygga små flickor som rymde på egen hand, 
ljög och bråkade med sina syskon och var olydiga mot 
sina föräldrar. Flickorna åkte alltid fast och straffades av 
monster utan namn eller ansikten  – och det var rätt åt dem.

Jag fick höra den sortens sedelärande historier varje 
kväll när jag skulle gå och lägga mig – men tack vare pappa 
skulle jag snart leva i en sådan historia själv.

Inom islam finns det inget formellt system för att göra 
någon till gudsman eller andlig ledare. Min pappa var inte 
den mest välutbildade mannen i vår gemenskap, men han 
kunde Koranen fram- och baklänges, och på East Street 
behövdes inga andra meriter.

Varje vardagseftermiddag kom en vit minibuss skram-
lande nerför gatan. ”Dags att gå till moskén!” ropade 
föraren på punjabi. Jag fasade för den uppmaningen. I 
moskén var det kallt och mörkt och fuktigt och otäckt, 
och koranläraren var elak. Mina instinkter sa åt mig att 
gömma mig.

Moskén hade tidigare inrymt ett kommunalt bibliotek. 
Lokalen var strängt segregerad med olika rum för manliga 
och kvinnliga besökare. Ett valv ledde in till männens 
bönelokal, ett bekvämt rum med blommig heltäcknings-
matta. Ett annat valv ledde in till kvinnornas rum, där 
det bara låg några trådslitna mattor på golvet. De som 
saknade matta satt på betonggolvet. Det var alltid iskallt 
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i moskén. Vår koranlärare hade ett element bredvid sig, 
men den svaga värmen det utstrålade nådde aldrig fram 
till oss.

Mina landsmän köpte byggnaden av kommunen. Den 
ägdes av alla gemensamt och styrdes av en kommitté 
bestående av några välbärgade män. Att skänka pengar 
till moskén var hedrande för familjen, och kommittéle-
damöternas fruar såg till att alla fick veta vem som hade 
skänkt vilken summa. Med hjälp av gåvor kunde man göra 
en tillbyggnad, ett tvagningsrum där besökarna tvättade 
sig före bönerna. 

Det måste finnas rinnande vatten för att en muslim 
ska kunna genomföra sin tvagningsritual (wudu). Först 
tvättar man ansiktet och näsborrarna, sedan öronen följt 
av halsen och armarna – alltid den högra före den vänstra. 
Sedan tvättas fötterna, inklusive tårna och fotlederna, 
och slutligen händerna.

Medan vi tvättade oss bad vi bismillah, den viktigaste 
bönen inom islam – ”I Guds den barmhärtige förbarmarens 
namn.” Sedan tog vi av oss skorna och föll på knä på det 
hårda golvet med en låg bänk framför oss. Så tillbringade 
vi hela den timme som koranlektionen pågick. På bänken 
la man Koranen och en bok med det arabiska alfabetet. 
Om man glömde någon av böckerna var det skäl nog att 
få stryk med käppen.

En gång behövde jag gå på toaletten. Jag kunde inte 
vänta.

”Ja?” snäste läraren. ”Vad är det, flicka?”
”Skulle jag kunna få gå på toaletten?”
Läraren blev ursinnig över min brist på självbehärskning. 
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”Kom hit, flicka! Du skulle ha gått hemma!”
Hon tog käppen och rappade till mig över handflatan. 

Det blev ett svidande rött märke. Hon hade förödmjukat 
mig inför alla mina vänner, och jag brast i gråt. Först då 
lät hon mig gå på toaletten. Efter det var många flickor 
så rädda att de hellre kissade på sig än bad att få gå iväg. 
Då blev det ännu värre. Läraren fick reda på det, och 
flickorna fick stryk för att de hade kissat på sig. 

Vi var tvungna att lära oss varsin vers ur Koranen på 
arabiska och öva på den tills vi kunde den perfekt. Eftersom 
jag var imamens dotter missade jag inte en enda lektion, 
trots att jag avskydde både dem och läraren.

En eftermiddag när jag hörde uppmaningen att gå till 
moskén kröp jag in under sängen och gömde mig. Jag 
låg kvar där och kunde knappt andas. Hjärtat bankade 
i den dammiga tystnaden. Mitt uppror skrämde slag på 
mig. Efter ett tag störtade pappa in i rummet, tog tag i 
mig och drog ut mig. 

”Vad gör du?” gormade han. ”Masjid ki gari aiya – det 
är dags att gå till moskén! In i bussen med dig!”

Jag vågade inte säga emot.
En annan gång gömde jag mig i min bror Zakirs rum. 

Pappa hittade mig där också och blev ännu argare. Jag bör-
jade gömma mig i garderoben. Jag hörde hur han smällde 
i olika dörrar innan han slet upp dörren till garderoben 
och försökte grabba tag i mig. Jag brukade försöka springa 
förbi honom, ner för trapporna och ut till minibussen.

Det var inte alla föräldrar som tvingade sina barn att 
vara med på lektionerna i moskén. Amina och Ruhama 
låtsades ofta att de hade ont i huvudet, och deras föräldrar 
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verkade inte ta illa upp. Jag var så avundsjuk. Min pappa 
åkte längst fram i minibussen och höll noga koll på vilka 
som kom och inte. Om Amina och Ruhama missade mer än 
en lektion i rad gick han och pratade med deras föräldrar.

Min far var imam; han var moskén. När jag gömde mig 
trotsade jag inte bara moskén – jag trotsade honom. I min 
fars ögon kunde den sortens trots inte tolereras.

Den sortens trots förtjänade bestraffning.
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Kapitel 4

Ensam i världen

mamma kunde bara lite engelska, nödvändiga artighets-
fraser som ”Hej, hur mår du?”, ”Hur mår dina barn” och 
”Hur mår din mamma?”. Enda gången hon fick tillfälle 
att prata engelska var när hon hämtade mig i skolan. 
Hon förstod en del av det de andra mammorna sa och 
tog sig fram genom att skaka och nicka på huvudet. När 
hon träffade Janes och Susans mamma ansträngde hon 
sig hårt för att kompensera sin brist på ord med leenden.

Mamma behövde nästan aldrig prata engelska. Hon 
lämnade bara East Street när hon följde oss till skolan 
eller köpte mat på Morrisons, och där fyllde hon bara 
vagnen med det hon ville ha och betalade under tystnad.

Men mamma ville prata mer. Hon ville kunna småprata 
med de andra mammorna i skolan och med den armeniska 
kvinnan på andra sidan gatan. Till skillnad från min pappa 
längtade hon efter att lära sig mer.

När vi tittade på tv-såpor som EastEnders och Coronation 
Street försökte mamma upprepa skådespelarnas repliker. 
Hon visste att personerna hade olika dialekter, och hon 
försökte härma dem, prata cockney som i EastEnders 
och Manchesterdialekt som i Coronation Street. Hennes 
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specialitet var Ricky och Bianca i EastEnders. Ricky var 
bilmekaniker och arbetade hos en av bröderna Mitchell, de 
sympatiska skurkarna som spelades av Steve McFadden och 
Ross Kemp. Ricky ropade hela tiden på sin fru: ”Bianca! 
Bianca!”

Mamma försökte härma hans sätt att ropa namnet, 
med ett nasalt ljud i stället för c:et. Det lät så roligt när 
mamma ropade ”Bianca! Bianca!” med en blandning av 
bonnig punjabidialekt och Londondialekt. Hon brydde 
sig inte om att vi skrattade åt henne – hon tyckte om när 
hon fick oss att skratta. Det fanns en skämtare någonstans 
längst inne i mamma.

En dag berättade mr Hicks att en av lärarna hade er-
bjudit sig att ge hemundervisning till familjer som hade 
svårt att lära sig engelska. Läraren hette Edith Smith. Jag 
presenterade mamma för henne, och mamma gick genast 
med på att Edith skulle komma och lära henne engelska.

Så vitt jag visste var Edith Smith den första vita engelska 
kvinnan som fick träda in i familjen Shahs hem. Mamma 
bad henne att komma på en tid när hon visste att pappa 
skulle vara i moskén. Han var där varje eftermiddag och 
hela fredagen, muslimernas helgdag. 

Edith var mager som en sticka och så lång att hon var 
huvudet högre än vi. Hon hade lockigt brunt hår och 
stålbågade glasögon och klädde sig i blommiga kjolar 
och blusar.

Första gången hon kom log hon mot mig och rufsade 
till mitt hår. ”Hej, Hannan. Hur mår du?” 

Jag såg upp på henne och log blygt tillbaka. ”Hej.”
Edith hade med sig en påse med underbara pä ron- 
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  karameller som hon skickade runt. Den första lektionen 
hölls i vardagsrummet mot baksidan. Mamma hade ett 
lyckligt leende i ansiktet när hon försökte uttala de eng-
elska orden.

Mamma bjöd Edith på te. För mamma inbegrep ”te” 
currygryta och chapatibröd, följt av kakor och en sallad 
med äpplen, päron och vattenmelon. Edith petade i maten 
och försökte vara artig samtidigt som hon långsamt blev allt 
rödare. Plötsligt grep hon tag i ett glas vatten och sköljde 
ner det i ett enda drag – hon hade fått i sig en chilifrukt!

Mamma verkade inte ha lagt märke till Ediths obehag, 
för nästa gång hon kom bjöd mamma henne på currygryta 
igen. Jag ställde fram en hel tillbringare vatten till stackars 
Edith. Jag gjorde det till en hemlig lek att räkna hur många 
tuggor det dröjde innan hon sträckte sig efter vattenglaset.

Naturligtvis sa inte mamma något till pappa. Hon 
kunde lita på att de andra kvinnorna på gatan skulle tiga 
om en sak som denna. Precis som mamma hade de saker i 
sina liv som de var tvungna att dölja för sina män, och de 
hade en outtalad överenskommelse om att aldrig skvallra. 
Det fanns en sorts systerlig gemenskap på East Street.

För varje besök förstod mamma och Edith varandra allt 
bättre. När orden saknades använde de teckenspråk och 
gester. De skrattade mycket och retades med varandra som 
gamla vänner. När lektionerna närmade sig var mamma 
glad. Hon surrade omkring, städade i vardagsrummet 
och hämtade övningsboken som hon skrev i och som hon 
brukade gömma under symaskinsfodralet.

Edith Smith kom med lite ljus till mammas värld.
”Hur står det till?” frågade Edith.
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”Bra, tack”, svarade mamma.
I början var mammas engelska styltig, men Edith upp-

muntrade henne, och det dröjde inte länge förrän hon gav 
sig ut på djupare vatten i samtalen.

”Hur har ni sovit i natt?”
”Jag sov bra.”
”Hur många barn har ni?”
”Jag har sex barn.”
”Är ni gift?”
Mamma log generat. Vilken fråga – det är klart att hon 

var gift! Hur skulle hon annars kunna ha sex barn?
”Ja, jag är gift.”  
”Vilken skola går era barn i?”
Och så höll det på. När Edith hade gått hjälpte jag 

mamma att öva på de engelska bokstäverna och siffrorna 
och försökte få henne att prata lite. Efter besöken var 
mamma märkbart gladare. Hon var mycket begåvad, 
men hon hade aldrig fått chansen att studera och lära sig 
saker. Mamma var som en burfågel som inte fick chansen 
att flyga.

En dag kom pappa hem tidigt från moskén. Mamma 
och Edith satt som vanligt i vardagsrummet med mig. Vi 
hörde att det gick i ytterdörren. Mamma stelnade genast 
till. Dörren till vardagsrummet öppnades, och pappa 
satte sig på soffan. Det tog ett kort ögonblick innan han 
la märke till Edith, men sedan såg han att det satt en 
engelsk kvinna i hans hem. Genast blev han mörk som 
ett åskmoln i synen.

”Goddag”, sa Edith och försökte le mot honom.
Pappa blängde tillbaka och begravde huvudet i Koranen. 
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Edith gjorde sitt bästa för att fortsätta med lektionen, men 
en mörk och hotfull stämning hade sipprat in i rummet. 
Mamma såg livrädd ut. Hon slutade skratta och skämta 
med Edith.

När lektionen var slut följde mamma Edith till dörren 
och gick sedan raka vägen till köket. Pappa rusade upp 
och följde efter henne och började genast skrika.

”Vad höll du på med – ta in en gori i huset! En smutsig 
gori, en otrogen! I mitt hus! Hur vågar du?” 

Där jag satt i vardagsrummet hörde jag det första, vidriga 
ljudet av en knytnäve som träffade en kropp. Mamma 
skrek av smärta, men pappa var skoningslös. Han slog 
henne gång på gång.

Mina bröder var på övervåningen. De hörde mammas 
skrik, men de reagerade inte. De stöttade mamma när de 
kunde, men de vågade inte utmana pappas brutala auktoritet.

Jag satt kvar. Bara några minuter tidigare hade mamma 
suttit här med Edith och skrattat glatt åt sitt förfärliga 
uttal. Nu blev hon brutalt misshandlad av min pappa för 
det oskyldiga nöjets skull. Jag var fem år och för rädd 
för att göra något mer än att sitta tyst. Till slut stormade 
pappa in i männens vardagsrum och stängde in sig där i 
tyst ursinne.

Jag smög ut i köket. Mamma hade fallit ihop på golvet 
och låg där och snyftade hysteriskt. Hon kunde inte resa 
sig eftersom hela hon skakade av chocken och smärtan. 
Jag försökte lägga mina små armar omkring henne, men 
hon sköt undan mig. Hon skämdes över att hon hade blivit 
slagen igen och ville inte att hennes lilla dotter skulle se 
henne i det skicket.
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Jag stod där och visste varken ut eller in. Jag ville hjälpa 
mamma, trösta henne och göra så att hennes liv blev lyck-
ligt, som det hade varit en liten stund tidigare. Men hur 
skulle jag kunna hindra pappa från att slå henne? Redan 
när jag var fem år förstod jag att det bara var en tidsfråga 
innan han skulle slå mamma igen, och sedan återigen.

Min pappa var en ond människa. Hur kunde han göra 
så mot mamma – min snälla, roliga mamma som aldrig 
gjorde någon illa? Den här gången hade han verkligen 
gått hårt åt henne, och jag var övertygad om att han 
visste exakt vad han gjorde. Han visste var han skulle slå 
mamma för att kunna dölja skadorna. Det var planerat. 
Det var medvetet.

Efter ett tag tog sig mamma långsamt upp på fötter och 
stödde sig mot köksbänken. Hon försökte strunta i det som 
hänt och fortsätta som vanligt. Ingen hemma sa ett ord.

Några veckor senare skulle jag och mamma ge pappa 
middag i vardagsrummet. Han tog en tugga, gav upp ett 
ilsket vrål och slängde tallriken i väggen. Den landade med 
ett öronbedövande kras, och sedan började pappa skrika. 

”Men vad är det för fel?” frågade mamma blygt. ”Jag 
har värmt currygrytan från i går. Du tyckte om den då …”

”Det är kallt!” fräste pappa. ”Tror du jag vill ha kall 
mat?!”

Pappa hade rest sig och började slå mamma mitt i var-
dagsrummet. Utan att tänka mig för tryckte jag mig in 
mellan dem.

”Du slår inte mamma!” ropade jag. Jag höll upp ar-
marna för att försöka stoppa honom. ”Sluta! Sluta! Låt 
bli mamma!”
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För ett ögonblick stirrade pappa på mig i ren häpnad.
Sedan förmörkades blicken av samma gamla ilska och 

raseri. Han flyttade sin högra fot bakåt för att få en lägre 
vinkel, och så slog han till mig i magen. Jag vek mig 
dubbel av smärta men stod kvar framför mamma för att 
skydda henne.

Mamma hukade bakom mig, lamslagen och chockad 
över mitt motstånd. Pappa försökte knuffa undan mig, 
men jag hämtade övermänskliga krafter någonstans inom 
mig och klängde mig fast vid mamma. Pappa blev ursinnig 
och började slå mig över hela kroppen.

”Flytta på dig!” skrek han. ”Jag gör som jag vill i det här 
huset! Jag är din far! Du gör som jag säger! Flytta på dig!”

Jag klängde mig fast vid mammas kropp, och genom 
tårarna sa jag samma sak gång på gång: ”Du slår inte 
mamma. Du slår inte mamma. Du slår inte …”

Pappa slet bort mig från mamma och kastade mig 
tvärsöver rummet. Mitt fall hejdades av soffan, och sedan 
slog jag i golvet. Utan ett ord rusade pappa iväg, in i män-
nens vardagsrum. Mamma sprang in i köket och gömde 
sig. Till slut hade någon i familjen trotsat tyrannen, och 
mamma var livrädd för vad det skulle föra med sig.

Jag låg ensam på soffan i rummet som plötsligt blivit 
tyst. Jag låg kvar där en stund och grät. Det jag hade 
gjort skrämde mig. Jag hade reagerat instinktivt när jag 
trotsade pappa och tog på mig slagen som var ämnade åt 
mamma. Jag hade enormt ont och kände att jag inte kunde 
röra mig. Så småningom somnade jag, eller så kanske jag 
svimmade, helt förstörd av chocken och traumat.

Lite senare vaknade jag av att mina bröder tittade på 
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tv. Ingen tog minsta notis om mig eller frågade hur jag 
mådde. Familjen hade återgått till ”här finns ingenting att 
se”-läge. Ingen sa något om den där första gången pappa 
slog mig, och jag pratade aldrig med mamma om det.

Jag hade brutit mot hemmets oskrivna regel. Jag var bara 
fem år – skulle jag våga bryta mot reglerna igen? Kanske 
var normaltillståndet det enda sättet att överleva. Men 
normaltillståndet innebar att se på när pappa gav mamma 
stryk, och det kunde jag inte stå ut med.

Faktum var att normaltillståndet redan hade förändrats. 
Min instinktiva motståndshandling hade förändrat det 
för all framtid. Från den dagen slog inte pappa mamma 
om det var något fel på maten – han slog mig. Om huset 
inte var perfekt städat slog han mig. Jag blev måltavla för 
hans utbrott.

Till en början slog han mig ungefär en gång i månaden, 
men med tiden blev det oftare. Ännu värre var det att 
mamma aldrig försökte gå emellan. Hon var lättad över 
att pappa inte slog henne. Varje gång han slog mig betedde 
hon sig som om ingenting hade hänt.

Min mammas uteblivna reaktion gjorde mer ont än 
något slag.

Varje gång pappa slog mig misshandlade han mig också 
med ord: ”Du är korkad, lat och värdelös! Du är en ful, 
värdelös dotter!”

Det var meningslöst att skrika, för alla låtsades som om 
de inte hörde mina skrik, och ingen kom och hjälpte mig. 
Efter den första misshandeln skrek jag aldrig igen. När 
slagen började regna över mig blev jag bara tyst.  

Det var en ensam tid. Jag började fly till en annan 
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värld, en fantasivärld. Jag föreställde mig att jag ropade 
på ensamhetsfåglarna för att de skulle komma och rädda 
mig. De lyfte upp mig på sina mjuka, vita vingar, och med 
ett aldrig så litet vingslag lyfte vi. Jag höll hårt i deras 
duniga fjädrar.

Ensamhetsfåglarna var jättelika vita duvor som flög ner 
från himlen för att rädda mig. De satt bredvid mig, tittade 
på mig med sina kloka, grå ögon och kuttrade mjuka 
trösteord i mitt öra: ”Ooo, koo …” Det var deras språk, 
men jag hade fått gåvan att kunna förstå det. ”Klättra 
upp, klättra upp …” Kom så flyger vi iväg. De böjde på 
benen och jag klängde mig upp på ryggen.

Vi flög mot vackra fält som badade i solljus. Det var 
som ett hav av lila blommor, och när vi sänkte oss ner steg 
doften av lavendel upp som för att hälsa oss välkomna. 
Ensamhetsfåglarna satte ner mig på lavendelfälten. Jag 
kunde springa vart jag ville och skratta och vara fri. De 
vita duvorna stannade kvar och vakade över mig – de var 
de omtänksamma, kärleksfulla föräldrar jag aldrig fick.

Jag lekte alltid ensam där på fälten. Inga människor, 
ingen smärta. 

När pappa slog mig hörde jag det mjuka, enträgna suset 
av vita vingar som kom för att rädda mig. När pappa 
gick stängde kroppen av och somnade, och jag drogs 
in i drömmarna om ett ensamt paradis. Senare, när jag 
vaknade, vittnade snoret i ansiktet och blåmärkena på 
kroppen om mitt liv i den verkliga världen.

Misshandeln blev vardagsmat. Varje gång pappa slog 
mig tänkte jag: Nu är vi där igen. Hur länge dröjer det 
till nästa gång? Kroppen var översållad med blåmärken 
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som alltid doldes av min shalwar kamiz. Ett par gånger 
såg Jane dem när jag bytte om till gymnastiken i skolan. 
Jag sa till henne att jag hade ramlat i trappan. Jag skämdes 
så. Jag ville inte att min bästa vän skulle stänga mig ute. 
Jag var tillräckligt ensam som det var – att förlora Jane 
skulle ha varit outhärdligt.

Pappa var imam, en vördad Guds tjänare. Vem skulle 
ha trott mamma om hon hade sagt att pappa slog sin 
femåriga dotter? Och även om folk hade trott det, skulle 
de då inte komma fram till att mamma hade dragit skam 
över familjen – och hela gruppen – genom att säga som 
det var? Det anses bättre att en kvinna lider i det tysta 
än att hon drar skam över sin familj eller sina landsmän. 
Allt är bättre än skam.

Till och med barnmisshandel.
I början tog pappa något jag gjorde – mat som lagats 

på fel sätt, dålig städning – som en förevändning för 
att slå mig, men det dröjde inte länge förrän våldet blev 
godtyckligt. I takt med att pappa gjorde det till en vana 
att misshandla sin femåriga dotter började hans tankar 
smyga i ännu mörkare banor.
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Kapitel 5

Förlorad oskuld

barn ser vilken hudfärg andra människor har, men de 
dömer dem oftast inte efter det. Mina två vita kompisar, 
Jane och Susan, levde ett fantastiskt liv. De berättade för 
mig om semestrarna vid kusten, om utlandsresor, om 
släktingar som de hälsade på i olika delar av landet. De 
tycktes aldrig bli slagna av sina föräldrar eller behöva oroa 
sig för att dra skam över sin omgivning. Och de verkade 
definitivt inte ägna sin tid åt att försöka räkna ut vilka 
regler som gällde. Jane och Susan levde inte i mörker och 
rädsla. Jag ville leva deras liv.

Deras mamma erbjöd mig hela tiden att komma dit 
och leka, men min mamma sa alltid att jag inte fick. Hon 
pratade med mig på punjabi och sa vad jag skulle säga till 
deras mamma.

”Säg att du tyvärr inte kan komma. Säg att det beror på 
att du måste gå över en väldigt farlig gata för att komma 
dit.”

”Men jag kan gå dit”, protesterade jag. ”Jag kan gå över 
den där gatan. Snälla, jag kan väl få gå dit!”

”Nej. Det går inte. Säg bara det som jag sa.”
Jag la fram mina ursäkter, och Janes mamma log och 
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sa att kanske en annan gång. Jag visste vad det egentligen 
berodde på att jag inte fick gå dit. Om pappa fick veta att 
jag hade varit hemma hos mina vita kompisar skulle han 
bli vansinnig. Hans döttrar skulle inte sätta sin fot hos 
människor som var så orena, gudlösa och omoraliska. 
Om någon av oss satte sin fot hemma hos en gora fanns 
risken att vi skulle smittas och bli fördärvade.

Jag sa inte emot. Men varje vecka sa jag till mamma 
att jag ville gå dit och hälsa på. Mammas svar var alltid 
detsamma – det är inte tillåtet. Jane och Susan fortsatte 
förstås att bjuda hem mig. De såg inga skäl till att deras söta 
brunhyade kompis inte skulle komma och leka med dem.

”Kom och lek hos oss!” kunde Jane säga. ”Vi har bar-
biedockor och allt möjligt. Och vi kan ta på oss badkläder 
och bada i poolen.”

Att bada kom absolut inte på fråga. Att bada innebar att 
visa förbjuden hud – nakna vrister, armar och lår. Pappa 
skulle inte tillåta det, trots att jag var ett litet barn. I skolan 
hade simundervisningen börjat, men mina föräldrar skrev 
en lapp om att jag inte kunde vara med. De skrev att jag 
inte hade någon baddräkt och att jag hade problem med 
hörseln och inte fick bli våt om öronen.

Lärarna ville inte att jag skulle vara utanför. De ordnade 
fram en baddräkt och en badmössa som skulle skydda 
öronen, men mina föräldrar svarade med att insistera på 
att jag helt enkelt inte fick simma. Lärarna tyckte inte att 
de kunde gå emot dem. När alla andra gick till badhuset 
satt jag ensam kvar i klassrummet och ritade.

Alla mina blåmärken skulle förstås ha synts om jag hade 
gått och simmat. Det var ytterligare ett (outtalat) skäl till 
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att mina föräldrar förbjöd det. Men precis som allt annat 
i vårt liv doldes det under begreppet haram – sådant som 
inte var tillåtet. Vem skulle ifrågasatta imamens tolkning av 
vad som var tillåtet eller inte? Andra muslimska föräldrar 
lät sina barn gå och simma, och det fick mig att återigen 
känna det som om pappa straffade mig.

Varje gång pappa slog mig gormade han om att jag var 
oönskad. Han vrålade att han aldrig hade velat ha en dotter 
och att jag aldrig skulle bli god nog för hans gud, för Allah. 
Himlens portar skulle aldrig öppnas för en värdelös flicka 
som jag. Jag skulle komma direkt till helvetet.

Det visade sig att min pappa skulle ta mig dit.
Ett halvår efter det att pappa hade slagit mig första 

gången kom han in på mitt rum. Han hade redan slagit 
mig den dagen, och jag låg i min säng och drömde mig 
bort till lavendelfälten. Pappa gick aldrig in i kvinnornas 
sovrum. När dörren gnisslade till och öppnades kröp 
jag ner under filten i ett desperat försök att gömma mig.

Han stirrade på mig, och uttrycket i det skäggiga an-
siktet var en blandning av avsky och något annat. 

”Du – du är ond”, sa han med låg röst. ”Du kommer 
alldeles säkert att få brinna i helvetet. Men just nu måste 
din ondska straffas och drivas ut. Det räcker inte med 
att slå dig.”

Han kom emot mig och mumlade gång på gång att jag 
var ”en smutsig och värdelös flicka, en fresterska” och att 
han ”aldrig hade velat ha en dotter”. Vid sängen stannade 
han. Jag knep ihop ögonen och bad att ensamhetsfåglarna 
skulle flyga iväg med mig. Jag kände hur han trevade med 
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händerna över täcket. Jag stelnade när han drog undan 
sängkläderna.

Samtidigt som min pappa förgrep sig på mig berättade 
han att det var en bestraffning. Det gjorde fysiskt ont, 
men inte lika ont som när han slog mig. Ändå kändes det 
mycket värre. Min skräckslagna hjärna kunde inte ta till 
sig vad som hände. Det enda jag visste var att det var fel 
och att det var något smutsigt.

Jag accepterade ”bestraffningen”. Jag var en förvirrad 
och skräckslagen liten flicka, och en del av mig längtade 
fortfarande efter min pappas godkännande och kärlek. 
Jag hatade honom för det han gjorde mot mig, men jag 
ville att han skulle älska mig som en far ska älska sitt barn. 
Om jag fogade mig i hans krav, skulle han älska mig då?

Till slut reste sig pappa upp. 
”Det är rätt åt dig alltihop!” sa han med ett hånleende. 

”Och om du någonsin berättar för någon om din bestraff-
ning så dödar jag dig. Och då kommer du till helvetet, för 
Allah skulle aldrig tillåta att en smutsig liten flicka som 
du släpptes in i paradiset.” 

Min pappa hade fullständig makt över mig, och det 
steg honom åt huvudet.

Jag låg kvar i sängen, skräckslagen, förkrossad av skuld- 
och skamkänslor. Jag trodde på vartenda ord han sa.

Nästa vecka hände samma sak igen. Och veckan efter 
det. Och veckan efter det. Jag visste aldrig exakt när det 
skulle hända, och jag levde i ständig rädsla.

Första gången pappa våldtog mig trodde jag att jag 
skulle dö av den fruktansvärda smärtan när han tryckte 
ner mig med hela sin tyngd. Jag ljög för mamma och sa att 
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jag hade blött näsblod – men hon verkade inte undra över 
hur näsblod kunde fläcka ner hela den nedre halvan av 
lakanen. Hon skällde bara ut mig för att jag hade smutsat 
ner i sängen och gett henne mer arbete.

Snart blev våldtäkterna rutin. Pappa tog med sig mig in 
i sovrummet för att straffa mig, och jag låg och stirrade 
i taket och låtsades att det var någon annan som var med 
om det. Jag bad att ensamhetsfåglarna skulle ta mig med 
till ett ställe där min våldtäktsman till far inte kunde 
komma åt mig.

”Du är ond” – så löd min pappas eviga refräng. ”Det 
här är enda sättet att driva ut ondskan ur dig.”

För varje gång han våldtog mig kände jag mig ännu 
smutsigare. Jag flydde till lavendelfälten oftare och oftare, 
men inte ens det kunde skydda mig från skräcken och 
skammen. Jag var värdelös och sjuk ända in i själen. Jag 
trodde att jag förtjänade att straffas och undrade om det 
någonsin skulle ta slut.

Mamma ifrågasatte aldrig mina lögner om näsblod. 
Hon kunde inte försvara mig när pappa slog mig, och 
ingenting hade förändrats. Hon ville inte  – eller kunde 
kanske inte – se sanningen. Det skulle ha inneburit alldeles 
för mycket skam. Hon skulle hellre ha dött.

Jag hade ingen att prata med eller anförtro mig åt. De 
andra i familjen brydde sig inte om mig. Jag hade ingen 
nära relation till någon av lärarna. Jag litade inte tillräckligt 
mycket på någon av mina kompisar. Jag var helt ensam. 
Och vid knappt sex års ålder hade jag inte de ord som 
behövdes för att förklara, även om jag hade velat.

Jag började hitta på berättelser i huvudet. Jag tänkte 
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ut en annan sorts liv åt mig själv och hoppades att det 
skulle bli verklighet. Jag var en vit flicka som bodde i 
Janes och Susans hus och lekte och var lycklig i en helt 
annan sorts liv. I min världsbild fanns det ett oupplösligt 
samband mellan att vara vit och att leva ett normalt liv i 
en kärleksfull familj. En pakistansk muslim som jag hade 
inte en chans.

Jag skrev ner mina berättelser i en liten anteckningsbok 
som jag gömde ovanpå garderoben. Jag skrev på engelska, 
så även om mina föräldrar hittade det jag hade skrivit skulle 
de inte förstå det. Engelska var mitt hemliga språk och 
språket i den gemenskap jag drömde om att få tillhöra. 
Jag drömde mig bort till livet som vit eftersom jag inte 
kunde tänka mig att det hemska som pappa gjorde skulle 
kunna inträffa i Janes och Susans värld.

Det fanns inget jag kunde göra för att hindra min pappa, 
och därför gjorde jag som han sa, hur sjukt och frånstö-
tande jag än tyckte att det var. Det blev en ond cirkel. Ju 
fler gånger han våldförde sig på mig, desto starkare kände 
jag att jag förtjänade ett sådant straff. Ju fler gånger han 
gjorde det ostraffat, desto mörkare och grövre blev hans 
maktmissbruk. I många muslimska samhällen anses offret 
för en våldtäkt vara den skyldiga parten, den som har 
frestat mannen till sexuella överdrifter. Så var det också 
med min pappa.

Så småningom lät han sig inte tillfredsställas med hastiga 
våldtäkter i sovrummet, eller så kanske det blev svårare 
att förklara bort de blodiga sängkläderna. Hur det nu var 
bestämde sig pappa för att börja plåga mig på ett nytt ställe. 
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Under köket, mot baksidan av huset, hade vi en källare. 
Den blev mitt helvete under de kommande tio åren. 

Om man gick genom en trädörr och ner för en knarrande 
trappa kom man till en fuktig cell som var som ett litet 
smalt rum. Nakna tegelväggar. Ett naket tegelgolv. Ingen 
glödlampa i taket, bara en smutsig, halvrutten golvlampa 
som spred ett svagt, spöklikt sken. Källaren användes 
inte särskilt mycket, och småkrypen kilade över golvet.

Pappa kunde låsa dörren och göra vad han ville med 
mig, när det behagade honom och utan minsta risk att 
bli störd.

Han började låsa in mig i källaren utan mat och vatten. 
Han höll mig inlåst i timmar, ibland till och med dagar. 
Jag satt där naken i kylan och fukten. Jag hade inget att 
värma mig med utom den shalwar kamiz jag hade haft på 
mig när han släpade ner mig för att straffa mig.

”Du ska veta att ingen man kommer att vilja ha dig!” 
– så sa han ofta för att håna mig. 

”Du är äcklig och smutsig. Titta så du ser ut! Du kommer 
aldrig att bli gift, för du är en värdelös, smutsig flicka!”

När han hade fullbordat våldtäkten brukade han lämna 
mig där nere, ensam och darrig i det kvävande mörkret. Möss 
och andra, okända varelser kilade runt mig när jag tryckte 
mig mot väggen. Jag kröp ihop i ett hörn och önskade att 
jag var död. Jag bad att ensamhetsfåglarna skulle komma 
och rädda mig. Jag drömde att de bar mig med sig.

I mina tankar var jag fri, en lycklig, vit flicka i de vitas 
land. Vi bodde i slott omgivna av lavendelfält, och allt 
var underbart och allt var gott. Men jag kunde inte hålla 
mig kvar i den magiska världen hur länge som helst, och 
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så småningom vaknade jag. Det var i sådana stunder jag 
kunde önska att mitt liv skulle ta slut, och mörkret och 
lidandet med det.

Ibland låste pappa in mig i källaren innan han gick till 
moskén för att undervisa. Om han hade lämnat nyckeln 
i dörren kunde det hända att mamma kom med mat till 
mig, en tallrik currygryta med chapatibröd. Hon var 
alldeles tyst medan hon gav mig maten och lämnade bara 
över tallriken utan ett ord. Ibland var jag bara till hälften 
påklädd när jag kom upp för den knarrande trappan. Hon 
tittade aldrig på mig. Hon kunde inte ta till sig att hennes 
make, imamen, våldförde sig på hennes sexåriga dotter.

Jag bad henne aldrig släppa ut mig – jag visste att hon 
inte vågade. En gång kom pappa på henne med att ge mig 
mat, och han blev fruktansvärt arg och misshandlade 
henne brutalt. Medan han bankade på henne med knyt-
nävarna skällde han ut henne för att hon hade avbrutit 
hans bestraffning. Hur skulle han kunna råda bot på 
mitt ondskefulla beteende om hans fru blandade sig i 
hela tiden? Han var husets herre, och han visste vad hans 
fördömda dotter behövde. 

Mamma var livrädd. Flera gånger tog hon risken att 
lämna dörren olåst så att jag kunde rymma och hop-
pades att pappa skulle tro att han inte hade stängt in mig 
ordentligt.

Ibland fick jag sitta i källaren i flera dagar i sträck. Det 
hände till och med att jag missade skolan, men jag sa bara 
till lärarna att jag hade varit sjuk. Jag måste ha sett blek 
och sjuk och trött ut. Ingen av lärarna ifrågasatte det eller 
fattade misstankar om vad som egentligen pågick hemma.
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Jane och Susan framhärdade i att bjuda hem mig till sig. 
De bad sin mamma hjälpa till att övertala min mamma. 

”Hannan måste komma och hälsa på!” sa deras mamma 
till min en dag efter skolan. ”Flickorna vill så hemskt 
gärna att hon ska komma. Det vore så roligt. Tror du inte 
att det skulle kunna gå för sig?”

Mamma log och sa tack, men hon lät det vara med det. 
Hon undvek att sätta ut ett datum eller ens ge ett säkert 
svar. Hon gömde sig bakom sin dåliga engelska, en perfekt 
ursäkt. Då bestämde jag mig för att smita iväg hem till 
dem. Jag visste var de bodde eftersom vi gick förbi där på 
väg hem från skolan. Om jag inte var borta alltför länge 
skulle mamma tro att jag lekte hos en kompis någonstans 
på East Street. 

En sommareftermiddag smög jag ut ur huset utan några 
förklaringar. Jag var ofta hos Amina eller någon annan 
kompis, så jag visste att ingen skulle sakna mig. Jag gick 
längs East Street tills jag kom till den stora vägen. Jag 
blev rädd för bilarna som svischade förbi i halsbrytande 
hastighet, och jag fick försöka flera gånger innan jag till 
slut samlade mod och kunde rusa över vägen.

Jane och Susan bodde i ett stort, fristående hus som 
såg modernt ut. När vi gick förbi där brukade jag alltid 
beundra trädgården på framsidan med alla vackra blom-
mor. Den påminde mig om lavendelfälten. Jag gick längs 
gången vid sidan av huset och fick se Jane och Susan som 
gungade i trädgården på baksidan. Så fort de fick syn på 
mig började de pipa förtjust.

”Du kom! Hurra! Hannan är här!”
Det var knappt jag kunde tro mina ögon. Trädgården på 
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baksidan var magisk, som i en saga. Den stora gräsmattan 
kantades av ett myller av färgglada blommor. Runt en liten 
damm stod stolar och bord. Här och var på gräsmattan 
låg hinkar och spadar. En plaskdamm, komplett med 
plastankor, fullbordade scenen.

Jane och Susan log mot mig och tog mig i handen. De 
hade på sig tunna lycrashorts och toppar. Jag kände mig så 
klumpig i min varma, heltäckande shalwar kamiz. Deras 
mamma stod i köket. Hon ropade glatt till mig genom det 
öppna fönstret och kom ut med kakor och juice.

Sedan ville systrarna att jag skulle följa med in och titta 
på deras rum. Deras mamma hade förstås inget som helst 
emot att ha mig i huset. Jag blev chockad när jag såg att 
de hade varsitt rum. På dörrarna hängde skyltar där det 
stod ”Janes rum” och ”Susans rum”. I båda rummen stod 
furusängar som var så höga att man kunde sitta under 
dem, och det var där de hade sina leksaker. Jag hade inte 
en enda leksak hemma.

De hade varsitt dockskåp med trämöbler. Överallt 
låg det My Little Pony-hästar och barbiedockor med 
hur mycket kläder som helst. Jane och Susan och jag 
tillbringade en lång, lång stund med att klä på dockorna, 
kamma deras hår och köra runt dem i deras bilar. Sedan 
turades vi om att kamma håret på varandra: Susans eldröda 
lockar, Janes bruna, och mitt kolsvarta hårsvall. Jane 
hade ett sminkbord med plastsmycken, hårborstar och 
blomhårspännen.

Två timmar bara flög iväg – två timmar med olovliga, 
förbjudna nöjen. Jag började tänka att jag måste gå hem. 
Om jag var borta länge till skulle mamma säkert börja 
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leta efter mig. Det skulle inte dröja länge förrän hon 
upptäckte att jag inte var kvar på vår gata. Motvilligt sa 
jag hejdå till Jane och Susan och deras mamma.

”Kom igen när du vill”, sa hon. ”Det var så roligt. Ni 
lekte så bra tillsammans. Lova att du kommer.”

”Jag lovar”, mumlade jag. ”Och tack.”
Jag visste inte om jag skulle kunna hålla det löftet. Jag 

släpade fötterna efter mig på hemvägen och hoppades 
att ingen skulle se mig. Jag smet in obemärkt i vårt hus, 
som kändes dystert och hotfullt efter ljuset och glädjen 
hos Jane och Susan.

”Var har du varit?” var det första mamma sa.
”Ute på gatan och lekt”, svarade jag så oskyldigt jag 

kunde.
Jag undvek hennes blick och skyndade mig att sätta 

igång med de sysslor jag visste att hon hade åt mig i köket. 
Mamma ställde inga fler frågor. Vi pratade inte så mycket 
ändå, och hon var van vid att jag drev omkring. Det som 
var förbjudet var att lämna gatan – att gå över gränsen 
till de vitas territorium – det var förbjudet.

Genom att hälsa på hos Jane och Susan hade jag gjort 
uppror på riktigt. Det skrämde mig, och jag var lättad över 
att ingen hade kommit på mig. Samtidigt var det spännande 
och på något sätt befriande. Den kvällen tänkte jag för 
mig själv att det var bra att jag hade gjort det. Det kändes 
bra att bryta mot reglerna. Det var mitt första hemliga 
uppror, och jag lovade mig själv att det skulle bli fler.

Under de dagar som följde tänkte jag på skillnaderna 
mellan mitt liv och det som Jane och Susan levde. Jag 
tänkte på deras leksaker, deras egna rum och deras magiska 
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lekplats i trädgården. Varför var mitt liv som det var och 
deras som det var?

Framför allt undrade jag varför de hade en sådan snäll 
mamma som lät mig komma in i deras hus, när mina 
vita kompisar var portförbjudna hemma hos oss. Hon 
verkade så trevlig; hon skrattade och småpratade med sina 
döttrar som om de var kompisar. Jane och Susan pratade 
med sina föräldrar – de tog inte bara emot order och slag. 
Nu när jag hade sett deras hem visste jag att jag aldrig 
skulle släppa in dem hos oss. Jag hade ingenting – absolut 
ingenting – som de kunde leka med. 

Den enda slutsats jag kunde dra var att det här var min 
plats i livet. Jag var inte en älskad dotter som Jane eller 
Susan. Jag var inte en uppskattad son, som mina bröder. 
Jag var värdelös och skamlig och dög bara till att bli 
utnyttjad när pappa fick sina infall.

Jag ville leva Susans och Janes liv – jag ville vara vit. I 
min världsbild följde det ena på det andra. Det handlade 
inte om religion utan om ras. Jag önskade mig deras 
föräldrar och deras guldkantade, soliga liv.

Jane och Susan bodde på lavendelfälten – den lyckliga, 
trygga platsen i mina drömmar.
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Kapitel 6

Underkastelse

när jag fyllde sex år bestämde mamma att det var dags 
för mig att börja göra hushållsarbete. Jag blev tvungen 
att laga mat och tillbringa en stor del av min tid i vårt 
dystra, ockragula kök med 60-talsskåp i trälaminat, rött 
klinkergolv och en diskbänk i rostfritt stål. I ett av hör-
nen löpte ett gigantiskt rör från golv till tak. Den enda 
ljuskällan var en naken glödlampa i taket.

Första gången jag lagade mat visade mamma mig hur jag 
skulle hacka löken riktigt smått. Det var första gången jag 
använde en kniv, och jag var fumlig. Jag skar löken i tjocka 
skivor och la dem i grytan för att bryna dem tillsammans 
med oljan och kryddorna. Mamma kom och tittade vad 
jag gjorde. Utan förvarning fick hon ett raseriutbrott.

”Hörde du inte vad jag sa?” skrek hon. ”Tittade du inte 
på? Lökbitarna ska vara mindre, som jag visade dig. Hur 
kan du vara så dum?”

Jag var skakad och tillintetgjord. Jag var van att höra 
pappa säga sådant, men mamma hade aldrig tilltalat mig 
på det sättet. Till skillnad från pappa tyckte inte mamma 
direkt illa om mig. I vanliga fall framstod hon som en 
snäll och välmenande person, även om hon inte hade 
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mycket att säga till om. Men i köket var hon en tyrann. 
Det räckte med en liten avvikelse från hennes metoder 
för att hon skulle skälla ut mig.

Jag var livrädd när jag lagade mat. Om pappa upptäckte 
något med maten som inte var perfekt tog han det som en 
ursäkt för att explodera i ett av sina raseriutbrott. Mamma 
var rädd för det, och hon överförde sin rädsla till mig. 
Hennes liv med pappa var så dystert och förnedrande 
att hon själv hade tagit till sig en del av hans beteende.

Alltid när jag gjorde något fel i köket utgick mamma 
från att jag hade tänkt på annat, men sanningen var den 
att jag saknade talang för matlagning. Hon ville att cha-
patibröden skulle ha en perfekt rund form som passade 
på tallrikarna, och jag lyckades aldrig få dem runda nog. 
Jag kunde ta en degklump, knåda den till en boll och 
kavla ut den med brödkaveln, men om mammas bröd blev 
perfekta rundlar blev mina i stället kantiga och ojämna.

Pappa gav mig ofta order om att hämta något i köket 
som han kunde äta eller dricka. Han var ännu mindre 
nöjd med min matlagning än mammas. Vad jag än lagade 
– kyckling, okra eller grönsaksgryta – slog han fast att 
det var förskräckligt och att jag var värdelös. När mina 
chapatibröd inte var helt runda kastade han dem på mig.

”Vad är det här?” gapade han. ”Värdelöst! Släng dem i 
soporna! Jag vill ha sådana runda bröd som din mamma 
gör. Gå och gör nya! Och se till att det blir rätt den här 
gången …”

Jag levde alltid med rädslan att han skulle slå mig eller 
släpa ner mig i källaren. Det blev än värre när min syster 
Sabina blev tillräckligt gammal för att hjälpa till i köket. 
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Hon var en naturbegåvning som gjorde perfekta currygry-
tor, precis som mamma, och perfekt runda chapatibröd.

Ibland skröt Sabina. ”Titta!” kunde hon ropa, ”Titta 
så runda mina chapati är! Runda – precis som pappa vill 
ha dem!” När hon gick till min pappa med dem åt han 
med stor entusiasm. 

Jag kunde inte bara skaka av mig det och tänka: Runt 
eller fyrkantigt  – vad spelar det för roll? Vem bryr sig? 
Jag ville göra rätt. Jag ville göra pappa nöjd och vara en 
duktig muslimsk flicka. Jag ville att min pappa skulle vara 
stolt över mig, och att laga mat som han skulle tycka om 
var en del av det. Eftersom min pappas tro var så viktig 
för honom trodde jag att om jag kunde vara en duktig 
muslimsk flicka, då skulle jag göra min pappa glad också. 
Men jag lyckades aldrig. Ju mer mamma kritiserade mig, 
desto mer nervös blev jag i köket, och glömde att lägga i 
salt eller kryddor.

Mina bröder sa aldrig något om min mat. De bara åt 
den med blickarna fastklistrade vid tv:n. Jag var så lättad 
över att de inte förolämpade mig och kastade tillbaka 
maten i ansiktet på mig. Det berömmet räckte för mig.

En eftermiddag strax innan jag skulle fylla sju år satt jag 
och tittade på ett tecknat barnprogram. Jag skrattade åt 
ett av skämten, och plötsligt hörde jag pappa, som stod 
i dörröppningen. 

”Tyst med dig!” sa han. ”Jag vill aldrig höra dig skratta. 
Jag vill inte ens se dig le. Annars …”

Skräckslagen vände jag mig mot tv:n igen. Jag visste att 
jag kanske skulle tvingas ner i källaren om jag sa emot. 
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Men i den stunden lovade jag mig själv en sak: Jag ska le 
och skratta. Jag tänker aldrig sluta, vad du än gör med 
mig. Jag var fast besluten att inte låta min pappa ta ifrån 
mig det. Det var en del av mig som jag inte skulle låta 
honom kränka eller döda. Skrattet gjorde mig stark och 
modig. Det gav min själ färg, och min pappas dunkla 
drifter lyckades aldrig vinna över det helt och hållet.

Min pappa hade i stort sett bankat skrattet ur kroppen 
på min mamma. Jag såg aldrig att hon var glad så länge 
han var i närheten. Men mina lärare påpekade ofta att jag 
var den som hade närmast till skratt. Jag log så villigt, 
som en ivrig valp som längtar efter kärlek och vänlighet.

Till och med något så alldagligt som en skolutflykt 
till församlingskyrkan i Bermford var en stor sak för 
mig. Kyrkan var kall och grottliknande, nästan som 
en katedral, men kyrkoherden var underbar – en varm, 
vänlig man mellan trettio och fyrtio i svart kostym och 
vit prästkrage. Han brukade komma till vår skola och 
hjälpa till på religionslektionerna och berätta historier ur 
Bibeln med ord som målade upp livliga, levande bilder.

Jag fick höra om Jesusbarnet, Josef och hans dräkt, 
Mose och den brinnande busken och Daniel i lejongropen. 
Medan prästen pratade målade han med färgpennor på 
ett blädderblock. Det såg nästan ut som serier. Hans iver 
smittade av sig. Jag satt i den bakersta bänkraden och 
tittade på, men inom mig kände jag en märklig dragning 
till alltihop.

En dag berättade prästen om Jesus. Han förklarade att 
Jesus är en av de profeter som omnämns i Koranen, vid 
sidan av profeten Muhammed. Jag blev förvånad. Pappa 
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hade aldrig pratat om Jesus tidigare, och pappa kunde 
Koranen fram- och baklänges. Jag bestämde mig för att 
fråga pappa om det – han kanske skulle bli glad åt att jag 
hade fått lära mig något om Koranen i skolan.

När pappa kom hem vågade jag mig på att prata med 
honom, med vissa förhoppningar. Han kanske skulle bli 
nöjd med mig för en gång skull.

”Läraren berättade att Jesus är med i Koranen. Han 
sa …”

”Våga aldrig nämna den mannens namn i det här huset!” 
röt min pappa. ”Aldrig någonsin – hör du det?” 

Jag kände hans knogar mot ansiktet när han slog till 
mig med avigsidan av handen. Den svidande smärtan 
lämnade inget utrymme för tvivel om att Jesus också 
var förbjuden.

Längre fram i livet förstod jag att Jesus är en viktig 
profet inom islam. I Koranen är han känd under det 
arabiska namnet Isa. Pappa kanske inte visste det, eller 
så avskydde han bara den kristna versionen av namnet. 
Men jag fortsatte att le när prästen berättade för oss. Min 
pappa skulle aldrig få ta mitt skratt ifrån mig.

Jag kände mig som en överlevare. Pappa tog ifrån mig 
min oskuld och min barndom. Han misshandlade och 
kränkte min kropp. Han försökte skära sönder min själ 
med sina hårda ord. Men mitt skratt var bara mitt.

En dag var jag i mataffären inne i stan med mamma och 
Raz. Just som vi skulle gå ut var det en lång vit man som 
hälsade på oss. Han var klädd i vit jellabiya, en muslimsk 
dräkt, och topi (kalott), den normala klädseln för min 
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pappa och de andra männen på vår gata. På en vit man, 
med långt, hennafärgat skägg och lysande blå ögon, såg 
det ganska märkligt ut.

Raz hälsade med en manlig kram, och jag fick veta att 
de kände varandra från moskén. Det var första gången 
jag såg en vit som hade konverterat till islam. Raz var 
mäkta belåten, men jag var chockad. Pappa hade aldrig 
sagt något om en vit konvertit i moskén. Jag trodde inte 
ens att vita människor var välkomna dit. Jag tog för givet 
att de skulle vara portförbjudna, som de var hemma.

Och varför i hela världen skulle en vit människa vilja 
lämna sin värld och börja leva i vår värld? Jag önskade 
mig raka motsatsen. Med tiden fick jag veta att det fanns 
fler konvertiter och att de välkomnades av de flesta, vare 
sig de var vita eller svarta, bara de anslöt sig till islam. 
Faktum är att många i vår gemenskap hade vänner som 
var ”utomstående”. Mina farbröder talade öppet om sina 
vita vänner. Det var framför allt min far som tycktes hata 
alla utomstående. 

Det var inte så att pappa aktivt tillrättavisade andra 
muslimer om de hade utländska vänner. Han bortsåg 
bara från deras relationer med sådana vänner. I hans värld 
fanns det en stark hierarki: först pakistanska muslimer, 
särskilt sådana Guds tjänare som han själv, sedan arabiska 
muslimer, sedan andra asiatiska muslimer (indier, bang-
ladeshier och så vidare), sedan vita konvertiter, sedan vita 
otrogna och sedan svarta otrogna. Allra mest förhatliga var 
judarna, eftersom han ansåg att de hade tagit muslimernas 
land i Israel och Palestina.

I Saudiarabien, muslimernas heliga land, betraktas 
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pakistanska muslimer allmänt som lägre stående eftersom 
de inte är araber. Min far godtog sin plats i hackordningen. 
Saudiaraberna var profeten Muhammeds närmaste ätt-
lingar och därmed de högst stående. Det var så världen 
var beskaffad.

På fredagarna, muslimernas helgdag, tillbringade pappa 
hela dagen i moskén. Mamma stannade hemma och lagade 
extra god mat – kryddig rispudding och halvah, arabiskt 
godis som gjordes på malet sesamfrö och honung. På 
fredagar skulle man bada och fylla huset med doften 
av rökelse. Pappa propsade på att få sina finaste kläder 
framlagda i vardagsrummet, rena och välstrukna.

Ibland hände det att någon moské i närheten bjöd in en 
Guds tjänare, en så kallad pir, för att han skulle undervisa 
och läsa Koranen. Flera moskéer gick ihop och betalade 
för att en pir skulle komma resande från Pakistan eller 
Saudiarabien. 

Det var bara männen som gick på den sortens speci-
alundervisning och uppläsningar i moskén. Vi kvinnor 
nöjde oss med att titta på en video i efterhand. Om det 
fanns kvinnor i moskén skulle det kunna vara outhärdligt 
upphetsande för de församlade männen, även om kvin-
norna hade skylt sig helt med burka. Minsta skymt av 
något kvinnligt skulle kunna avleda männen från att 
koncentrera sig på koranläsningen och därmed förminska 
deras andliga upplevelse.

Hos oss tilldelades alla barn varsin pir som bad för 
att barnet skulle vara starkt i tron och följa islams fem 
pelare. Ibland hälsade en sådan pir på hemma hos barnet. 
Det betraktades som en mycket stor ära. Huset städades 
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utan och innan, och en stor fest planerades. Alla ville röra 
vid gästens hand eller kläder, nästan som om de i sig var 
värda att vördas.    

Barnets pir fick pengar av familjerna. Det fanns ingen 
bestämd summa, men det var hedrande att ge så mycket 
som möjligt. Det var alltid så att en pir hade det mycket 
bättre ställt än de människor han tjänade. Pirerna klädde 
sig i välskräddade kläder och körde omkring i tjusiga 
Mercedesar. Vilken man som helst kunde hävda att Gud 
hade kallat honom att bli pir, men en kvinna kunde förstås 
inte göra det.

När jag var sju år gammal kom min pir och hälsade 
på mig. Han var pakistanier men bodde i Saudiarabien. 
När han kom svepte han majestätiskt in i kvinnornas 
vardagsrum. Min far gick fram för att hälsa tillsammans 
med en kacklande kvinnoflock, däribland min mamma, 
min syster och mina fastrar. Snart var rummet fyllt till 
bristningsgränsen av kvinnor, och de flesta ville bara vara 
nära honom och röra vid hans kläder.

Min pir satte sig på golvet, och vi gjorde genast likadant. 
Han hade smort in sig med en kryddad olja som doftade så 
starkt i det lilla rummet att mina sinnen blev som bedövade. 
Stränga muslimer anser att man inte ska använda alkohol 
på huden, eftersom alkohol är haram. I stället använder 
man halal-aftershave, det vill säga kryddad olja, som det 
är svårt att få tag på i Storbritannien.

Eftersom det här var första gången jag träffade min 
pir var jag rädd att han skulle säga att jag var ond, precis 
som min pappa alltid hade gjort. Han var ännu heligare 
än min pappa, så om pappa tyckte att jag inte förtjänade 
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att komma till himlen skulle han alldeles säkert tycka 
likadant.

Den stickande doften fick det fortfarande att gå runt i 
huvudet på mig när min pir började läsa delar av Koranen, 
och jag ansträngde mig för att följa med, rad för rad. Han 
sa att jag måste läsa de verserna varje dag. Sedan gav han 
mina föräldrar två gåvor. Den första var en taviz, en liten 
medaljong som jag skulle hänga runt halsen. Inuti låg det 
en handskriven vers ur Koranen (eftersom han var pir hade 
han rätt att skriva av Koranen). Den andra gåvan var en 
vers nedskriven på ett papper. Mina föräldrar uppmanades 
att klippa sönder den och röra ner bitarna i ett glas för att 
jag skulle svälja ner de heliga orden.

Nu var ceremonin till ända. Jag hade träffat min pir, 
min andlige vägledare, och min stora dag var avklarad. 
Pappa visade min pir till männens rum, där de satt i flera 
timmar och drack te och pratade. Jag sökte min mammas 
blick – Vad var det där egentligen? Alla hade gjort en så 
stor sak av att en Guds tjänare skulle komma på besök. 
Jag hade sett fram emot det så mycket. Äntligen gjorde 
min familj något som fick mig att känna mig utvald. Vi 
hade nya kläder allihop – till och med jag var finklädd för 
en gångs skull. Vi hade städat hela huset och lagat till en 
festmåltid med mat som vi aldrig åt i vanliga fall. Ändå 
hade min pir bara träffat mig i två minuter, om ens det. 
Jag kände mig lättad när besöket var till ända, men det 
retade mig att jag bara fick träffa honom i två minuter, 
fast han var min pir!

Min pir bestämde sig för att äta i männens rum, så jag 
fick ägna mig åt att bära ut fat med överdådig mat från 
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köket. Varje gång jag knackade på tog någon av mina 
bröder fatet ur händerna på mig för att sedan stänga 
dörren framför näsan på mig.

När männen hade ätit färdigt fick jag äta tillsammans 
med kvinnorna i rummet mot baksidan. Jag njöt av 
festmaten, men jag kunde inte skaka av mig känslan att 
alltihop var en bluff. Om detta var den största belöning 
mina föräldrar mäktade med att ge mig under mina första 
sju år i livet, ja, då kunde de behålla den. Jag skulle helt 
klart välja Janes och Susans barbiedockor framför mötet 
med min pir, varje gång.

Efteråt gav mamma mig medaljongen för att jag skulle 
ta på mig den, och koranversen klipptes ner i ett glas apel-
sinjuice. Jag var tvungen att svälja de små pappersbitarna 
tillsammans med juicen. Om jag hade silat bort dem med 
tänderna skulle jag ha råkat riktigt illa ut. När jag drack 
juicen kände jag att papperet slank ner genom strupen, 
men jag märkte inga förändringar när det gällde mina 
känslor inför Koranen eller bönen eller något annat andligt.

Om det fanns några höjdpunkter i livet i moskén så var 
det bröllopen. Ett bröllop varade i tre dagar och bestod 
av en hennafest, en borgerlig vigsel och två festmåltider: 
en hos brudgummens familj och en hos brudens. Sedan 
vidtog den riktiga ceremonin i moskén.

Om vi kände familjen väl blev vi inbjudna till hen-
nafesten. Hennamålarna tog en tub med traditionell 
växtbaserad färg och skapade avancerade bilder – virvlar, 
solfjädrar, blomrankor, knoppar och utslagna blommor 
– på deltagarnas händer och fötter. När hennafärgen 
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torkade och trillade av hade kvinnorna kvar ett invecklat, 
rostfärgat mönster som kunde sitta i i veckor. På hen-
nafesterna förekom också traditionell pakistansk dans, 
som liknar den dans man kan få se i Bollywoodfilmer. 
Den var riktigt flörtig, men vi kvinnor dansade förstås 
bara med varandra!

I moskén skildes män och kvinnor åt inför vigseln. 
Bruden fick gå in i männens rum tillsammans med sin 
mamma och sina fastrar och mostrar. Hon var strålande 
vacker i rosa shalwar kamiz (rosa eller rött är de traditio-
nella muslimska brudklänningsfärgerna) och glittrande 
smycken. Hon hade guldarmband på armarna, guld-
halsband runt halsen och långa guldörhängen dinglande 
i öronen. Som kronan på verket hade hon ett vackert 
guldhänge, en tika, mitt i pannan.

Bruden satt på en scen bredvid brudgummen, som 
var klädd i västerländsk kostym med väst. Min pappa 
läste vigselritualen medan vi kvinnor och flickor, som 
var utestängda från det som skedde, satt och småpratade 
med varandra i vårt rum.

Det var inte meningen att bruden skulle le eller se lycklig 
ut alls. Om en brud såg det allra minsta lycklig ut tillrät-
tavisades hon av min pappa. Hon förväntades visa sorg 
över att lämna sina föräldrar, vilket ofta inte var särskilt 
svårt. Eftersom äktenskapen var arrangerade var bruden 
alltid nervös, för att inte säga regelrätt skräckslagen, när 
hon skulle börja sitt nya liv. I vissa fall hade hon inte ens 
träffat brudgummen före vigseln. Brudgummen fick se 
glad ut, men det var inget krav.

Pappa frågade båda om de samtyckte till giftermålet. 
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Om de sa ja (och nåde den som tvekade eller sa fel) sa pappa 
åt dem att läsa en särskild sura ur Koranen. Efter vigseln 
högg männen in på bröllopsmiddagen medan bruden och 
brudgummen satt kvar på scenen. När männen var klara 
gick de till ett rum vid sidan av, och vi flickor och kvinnor 
fick äntligen komma in och äta.

Under middagen gick folk fram till paret med presenter 
– kläder, hushållsartiklar eller kuvert med pengar. Lite 
senare, hemma hos brudgummen, la brudens föräldrar 
en sedelgirlang kring brudgummens hals, en del av hem-
giften som de var skyldiga honom. Före bröllopet gjorde 
föräldrarna upp om hemgiftens storlek. Det fanns ingen 
bestämd summa, men oftast rörde det sig om pengar, nya 
kläder, och boskap till släktingarna i Pakistan.

Ett skäl till att flickor ofta är ovälkomna i Pakistan är 
att det kommer att kosta föräldrarna så mycket att gifta 
bort dem. Detta är hemgiftssystemets förbannelse. Pappa 
påminde mig ofta om att han aldrig ville ha någon dotter. 
Pojkar firades och bidrog till familjens tillgångar och 
heder, medan flickor mest var en ovälkommen börda. Det 
minsta vi kunde göra var att ta hand om allt hushållsarbete! 
Föräldrar tackade Gud när en pojke föddes, men en nyfödd 
flicka mottogs ofta med tyst beklagande. 

En dag råkade jag få se en tv-dokumentär om hur 
kvinnor behandlades i Asien. I Indien och Pakistan an-
sågs flickor vara så kostsamma för familjen att de ibland 
dödades vid födseln. Om en flicka dödades vid födseln 
i min pappas hemby skulle ingen höja på ögonbrynen. 

Jag hade trott att pappa var ensam om sitt totala kvin-
nohat, men nu började bitarna falla på plats. Vår kultur 
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tycktes ha anlag för att avsky och kränka kvinnor och 
flickor. En del av mig tänkte att jag borde ha varit en av 
alla flickor som dödas vid födseln. Det enda jag hade 
uppnått genom att överleva var att jag hade blivit min 
pappas offer.

Alla pappor tycktes inte låta sig begränsas av den kul-
turella synen på kvinnor och flickor. Det fanns andra 
pappor på vår gata som sparkade boll med sina söner 
eller till och med vevade hopprep åt sina döttrar. Jag hade 
sett att Aminas och Ruhamas pappa, Abdul, kunde vara 
riktigt gullig mot dem. Han jagade dem i parken och stod 
och skrattade bakom de mörka trädstammarna, och så 
hjälpte han dem med läxorna.

Abdul lekte till och med med mig om jag lekte med hans 
döttrar. Han klappade och kittlade Amina och Ruhama, 
och de fnissade glatt. Det hände aldrig att Abdul kramade 
eller kittlade mig, men han var alltid snäll. När jag kom 
till dem log han mot mig och sa: ”Hej, Hannan! Hur mår 
du? Hur mår dina föräldrar?”

Min pappa, däremot, pratade aldrig med små barn – inte 
ens sina egna. När mina bröder blev tillräckligt gamla 
pratade han med dem om sådant som rörde moskén eller 
om nyheter från Pakistan eller Mellanöstern. Det fanns 
aldrig någon värme eller tillgivenhet i hans röst. Han 
kramade aldrig någon i familjen.

Den enda fysiska kontakten med honom kom i mar-
drömmens mörker. 
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Kapitel 7

I min faders hus

jag hör honom innan jag ser honom.
Jag ligger på golvet i källaren. Golvlampan kastar en 

spöklik strålglans över tegelstenarna. Det är kallt som 
i graven. Trappan knarrar, och rädslan griper tag i min 
kropp. Lösryckta ord på frammumlad punjabi kommer 
svävande genom mitt mörker.

En glimt av hopp. Om att han ska släppa ut mig. Om 
att jag ska bli räddad.

Jag hör ljudet av sandaler som hasar över det nakna 
tegelgolvet. Han kommer emot mig. Jag andas inte. Ett, 
två, tre, fyra … om jag kommer till hundra kommer min 
pappa att tro att jag är död och låta mig vara ifred.

Jag vill vara död.
Jag försöker vara tyst, kan inte gråta. Jag får inte visa 

honom min smärta. Han skulle tycka om det. Han skulle 
tycka om att se min rädsla, se att hans bestraffning fung-
erar.

Jag är åtta år och min pappa kommer för att våldta mig.

Varje gång jag kom upp ur källaren kände jag mig smutsig. 
Jag böjde huvudet i skam och försökte låta bli att möta 
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min mammas blick. Hon begravde sig i arbete, slamrade 
med kastruller på spisen och gnodde runt i köket. Det 
var hennes sätt att låtsas att jag inte var där, låtsas att 
den tilltufsade, smutsiga lilla flickan som stod framför 
henne inte hade blivit våldtagen av hennes man för en 
kort stund sedan.

”Får jag gå och duscha?” mumlade jag till slut.
Det kändes alltid som om jag borde be mamma om 

ursäkt – för att jag lät honom göra så här mot mig, för att 
jag inte var tillräckligt duktig, för att pappa var tvungen 
att bestraffa mig igen. Jag tog för givet att mamma la 
skulden på mig. Men jag lyckades aldrig hitta de rätta 
orden, så precis som mamma försökte jag blunda för det 
som hade hänt. Jag begravde det djupt inom mig så att 
ingen någonsin skulle kunna se det.

Jag försökte bete mig som om allt var normalt – vad 
hade jag för val?

”Får jag gå och duscha?” frågade jag igen.
”Ja, om du behöver det”, svarade mamma utan att titta 

på mig.
Jag vände mig bort från hennes smala, böjda rygg och 

gick mot trappan och badrummet. Jag föreställde mig att 
mammas axlar skakade och darrade bakom mig, att hon 
tillintetgjordes av sina hemliga snyftningar. Hon brydde 
sig verkligen om mig, och det pappa gjorde slet sönder 
hennes hjärta.

Jag vände mig om i trappan. Mamma stod i köket i lugn 
och ro och hackade lök. Inte ens löken fick henne att gråta.

Och pappa kom upp från källaren och bytte till en 
ny, vit shalwar kamiz, som mamma eller jag hade tvättat 
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och strukit perfekt. Sedan gick han till moskén. Kanske 
trodde han att Allah skulle förlåta hans synder. Kanske 
trodde han inte att han hade syndat.

Mina bröder var ofta hemma när pappa förgrep sig på 
mig, men de fördrev tiden med att se på fotboll på tv eller 
lyssna på musik på sina rum. Så fort de blev tillräckligt 
gamla skaffade de helgjobb inne i stan för att komma 
hemifrån. När de inte jobbade umgicks de med sina vänner. 
De alternativen hade inte jag. Jag stannade hemma med 
mamma, gjorde mina sysslor och gjorde som männen ville.

Ibland vågade jag mig på att beklaga mig inför mina 
bortskämda bröder. 

”Jag är inte din slav”, kunde jag säga. ”Hämta den själv! 
Du har väl också händer och fötter!”

Billy brukade försöka övertala mig: ”Men Hannan, 
jag är trött – snälla!”    

Men Zakir och Raz blev arga om jag inte gjorde precis 
som de sa, och de hotade med att säga till pappa. Så fort 
de kom med det hotet gav jag efter. Pappa skulle bli galen 
om jag inte löd hans söner.

Ibland försökte Billy duka av bordet eller diska. Han 
pratade med mig och mamma med vänlig röst: ”Men 
mamma, du kan inte dammsuga nu igen! Jag kan göra det.”

Mamma försökte protestera. Hon ville inte att Billy 
skulle hjälpa till – hon kunde husets regler lika bra som jag. 
Men ibland hände det att Billy envisades och att mamma 
var för trött för att säga emot. Om pappa fick reda på det 
ledde det omedelbart till bestraffning.

Min pappa uppmuntrade pojkarna att göra sådant som 
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passade sig för män, som att kalla till bönen via moskéns 
högtalarsystem.

Allah u Akbar, Allah u Akbar

Ash-hadu al-la Ilaha ill Allah - Ash-hadu al-la Ilaha ill Allah

Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullaah

Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullaah.

Hayya la-s-saleah - Hayya la-s-saleah

Hayya la-l-faleah - Hayya la-l-faleah

Allahu Akbar, Allahu Akbar

La Ilaha ill Allah

Gud är störst (upprepas två gånger)

Jag vittnar att ingen Gud finns utom Allah (upprepas två 

gånger)

Jag vittnar att Muhammed är Guds sändebud (upprepas 

två gånger)

Kom till bönen! (upprepas två gånger)

Kom till frälsningen! (upprepas två gånger)

Gud är störst (upprepas två gånger)

Ingen gud utom Gud (en gång)

Billy avskydde att läsa upp böneutropet, och han vägrade 
att låta sig hunsas helt och hållet av min far. När vi hade 
gäster satt männen i rummet mot gatan, men Billy försökte 
stanna hos kvinnorna. Han gick omkring i köket, pratade 
med mamma och mig medan vi arbetade och försökte 
hjälpa till. Pappa blev djupt förolämpad, särskilt som detta 
gjorde att han fick skämmas inför sina vänner.

Med tre bröder och en pappa att passa upp på, hade jag 
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alltid att göra. Värst var det att tvätta kläder. Vi handtvät-
tade allt i diskhon eftersom vi inte hade tvättmaskin. 
Vi hade en stor grön tvål som vi gnodde in de smutsiga 
kläderna med innan vi tvättade dem. Vi blekte de vita 
plaggen tills de var snövita.

Jag bar ut korgar med tvätt till klädstrecket och hjälpte 
till att vika de stora lakanen. Jag var tvungen att gömma 
våra behåar och trosor så att männen i hushållet inte 
skulle se dem. Mina bröder brydde sig inte det minsta om 
sina småsystrars behåar, men pappa fick ett raseriutbrott 
om några kvinnounderkläder syntes. Däremot gjorde 
det förstås inget om vi fick se hans eller mina bröders 
smutsiga kalsonger och handtvätta dem. Men jag hängde 
våra underkläder på tork i vårt rum, på tryggt avstånd 
från pappas blick.

Med tiden lärde jag mig den hårda rutin som mina 
sysslor förde med sig. På vardagarna steg jag upp först 
av alla. Jag gick ner och gjorde i ordning pakistanskt te 
och mängder av rostat bröd med smör. Jag bar in teet 
och brödet i vardagsrummet på baksidan, öppnade ett 
paket fyllda kex och ställde i ordning allt åt min pappa 
och mina bröder.

När jag sedan hade kastat i mig frukost själv, ställde jag 
mig vid diskbänken och tog hand om gårdagens disk så 
fort jag kunde. Sedan skyndade jag mig att göra i ordning 
mig och Sabina för att gå till skolan.

Hotet om misshandel fick mig att arbeta villigt – vad 
som helst var bättre än källaren. Till och med min lil-
lasyster Sabina började köra med mig. Hon såg hur de 
andra betedde sig och tog efter dem.
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Efter skolan följde mamma oss hem i tid till koran-
lektionen. När den var slut fick jag se på tv en halvtimme 
och dricka te och äta kex. Efter det skyndade jag mig att 
göra mina läxor innan det var dags att hjälpa till med 
middagen. Vi åt klockan åtta, och sedan plockade jag 
undan innan det var dags att lägga sig.

Lördagen var tvättdagen, den som jag fasade för. När 
kvällen kom var jag utmattad och drog mig tillbaka till 
sängen för att läsa en lånebok i den ensamma glödlampans 
sken. Jag slukade böcker så fort jag fick en chans. Jag 
älskade att läsa samma böcker som våra lärare läste för 
oss i skolan, för när jag gjorde det blev jag påmind om 
hur glad jag var när jag inte var hemma. När en vuxen 
människa tog sig tid att läsa för mig såg jag det som ett 
bevis på att den personen verkligen tyckte om mig.

En av mina älsklingsböcker hette Flat Stanley och 
handlade om en pojke som råkar bli platt av misstag och 
sedan får en massa nya och magiska talanger eftersom 
han är platt. Men min absoluta favorit var diktsamlingen 
Please Mrs. Butler. Den bästa dikten hette ”En hund på 
lekplatsen”. Dikterna var så realistiska, de var skrivna som 
vi pratade med varandra i skolan. De handlade om livet 
i min hemstad, även om det inte riktigt var det verkliga 
livet i min hemstad.

En gång varannan månad tog mamma med oss till 
biblioteket inne i centrum, och vi fick välja fem böcker 
var. Jag började läsa Judy Blumes böcker om Fudge. Fudge 
var något av en ensamvarg, precis som jag. Hon bodde i 
USA och använde amerikanska ord som jag hade mycket 
roligt åt.
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Trots att jag älskade att läsa (eller kanske just därför) 
köpte mina föräldrar inga böcker till mig. Förutom en 
pakistansk tidning som pappa läste varje dag, och en 
handfull böcker om islam och Pakistans historia, fanns 
det inget att läsa hemma hos oss.

I tanken bodde min pappa fortfarande hemma i byn 
i Pakistan. Han läste aldrig något om England, varken 
tidningar eller tidskrifter eller böcker, och försökte hålla 
på sin stränga isolering.

Efter tvätten på lördagarna blev söndagarna strykdagar. 
Jag stod i sovrummet hela dagen och strök åt hela familjen 
(åtta personer) medan mamma städade och lagade mat på 
nedervåningen. Pojkarnas skjortor var svårast, med sina 
pilliga kragar. Jag fick aldrig bort alla skrynklor, men 
jag fick åtminstone vara ifred och kunde försvinna in i 
mina dagdrömmar.

Jag lyssnade på topplistemusik på en liten transistor-
radio. Jag stirrade ut över husraderna och drömde mig 
bort. På sängen växte högarna med prydligt strukna 
kläder. När jag var klar sorterade jag kläderna och la in 
dem i prydliga högar på rätt hylla i de olika rummen.

Jag var särskilt noga med pappas kläder. Om jag strök 
dem ”dåligt” eller la tillbaka dem på hyllan ”på fel sätt” tog 
han det som en ursäkt för att straffa mig. Medan jag strök 
hade jag hans hotelser i bakhuvudet. De hängde över mig 
som ett mörkt, ondskefullt moln, så jag drömde om min 
egen lilla värld i stället, om ensamhetsfåglar och lavendelfält.

Med tiden hände det allt oftare att jag vaknade på det 
kalla källargolvet. Min familj betedde sig som om det 
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var normalt att jag var inlåst. Om det var skoldag gick 
mamma upp tidigt och gjorde frukost i stället för mig. 
Om det var helg och jag inte kunde göra mina sysslor fick 
jag stryka på vardagarna efter skolan.

Det var ingen hemlighet att pappa utsatte mig för be-
straffningar, och det fanns inte en chans att någon skulle 
lägga sig i.

Loven var värst. Skolan gav mig åtminstone några 
timmar när jag slapp tänka på pappa, men på loven kom 
jag inte undan. Jag var tvungen att stanna hemma i flera 
veckor i taget och göra allt hushållsarbete samtidigt som 
jag levde med ett ständigt hot om bestraffning. Sabina 
behövde sällan hjälpa till, och jag kände mig som allas 
slav. Ett enda misstag var nog för att pappa skulle släpa 
ner mig i källaren.

En dag hade jag lagt hans nystrukna kläder i hans rum 
och gick in i badrummet för att få en liten paus. Plötsligt 
trängde sig pappa in, låste dörren och sa åt mig att vända 
mig mot honom. Det var hemskt trångt i badrummet, 
och hans kropp pressade mig mot toalettstolen. 

”Kom ihåg att jag dödar dig om du så andas ett ord”, 
väste han, med ögon som svarta brunnar av hat. ”Du är 
smutsig och värdelös och du kommer att hamna i helvetet. 
Det är rätt åt en fördömd, ond flicka som du.”

När han var färdig med mig stängde han dörren och 
klampade nerför trappan. Jag vek mig över handfatet och 
kräktes. Jag ulkade och kräktes tills det inte fanns något 
kvar utom sur galla. Ändå dröjde sig den smutsiga, äcklade 
känslan kvar. Jag skulle aldrig bli ren.

När övergreppen hade hållit på i ett eller två år vände 
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sig till och med mamma mot mig och började säga att jag 
var värdelös. Min fars sjuka natur tycktes ha smittat av sig 
på hela familjen, men ingen ville prata om det. Mamma 
verkade ha accepterat att jag alltid fick ta straffet eftersom 
jag förtjänade det. Jag visste att det fanns andra flickor på 
gatan som var äldsta dottern och fick hjälpa till hemma, 
men de verkade mycket friare och gladare än jag och hade 
bara en bråkdel så mycket att göra. Och jag kunde inte 
tänka mig att någon av dem fick utstå samma hemska 
kränkningar som jag.

Och även om de fick det – vem skulle ha vetat det?

Vår familj levde på gåvor till moskén och de brittiska 
skattebetalarnas frikostighet. Pappa fick både socialbidrag 
och bostadsbidrag. Han hade beviljats bidrag genom att 
hävda att han var arbetslös, men det var han naturligtvis 
inte. Pappa arbetade heltid som imam, och han fick lön 
genom donationer till moskén.

Allt i min pappas liv – maten han åt, värmen i hans hus, 
hans barns skolgång och sjukvård, till och med vattnet han 
drack – allt det finansierades av den brittiska staten. Och 
det var samma stat som han i sin tur avskydde och försökte 
få sina barn att avsky genom att uppfostra dem med samma 
inställning och blinda fördomar som han själv hade.

Det var bara min pappa som tycktes tro att han hade 
en gudagiven rätt att undvika normala plikter. De andra 
männen på vår gata arbetade och betalade skatt. Vissa var 
företagare. En man hade ett halal-jordbruk och sålde ägg 
och mjölk till butiker runt om i staden. Aminas pappa, 
Abdul, var busschaufför och arbetade hårt. 
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När min pappa bestämde sig för att ljuga för den engelska 
regeringen var det inget som vanhedrade honom bland 
våra landsmän – att åka fast skulle däremot ha varit det. 
Heder handlade inte om vad man gjorde utan snarare 
om vad man sågs göra. Och även om pappa hade åkt fast 
kunde han mycket väl ha hävdat att det var rätt att ta 
vad man kunde från de vitas omoraliska land. Och vem 
i hans omgivning skulle ha gått emot honom? Pappas 
heder var oantastlig.

Och enligt min pappas sätt att tänka kanske det inte var 
något fel i att låsa in sin lilla dotter i källaren och miss-
handla och våldta henne. Så länge ingen utanför familjen 
visste det skulle det varken dra vanära över familjen eller 
det muslimska samhället eller moskén.

Min pappa ansåg att han bara behövde befatta sig med 
själsliga angelägenheter. Han stod över jordiska bekymmer 
och lagar. Andra godtog det av flera olika skäl. Pappa blev 
klanderfri, vare sig han ljög för staten, slog sin fru eller 
våldtog sin dotter.

När jag var tio år hade jag lärt mig att läsa hela den sex 
hundra sidor långa Koranen. De flesta muslimska barn 
klarade inte det förrän de var mycket äldre. Jag var så 
uppspelt när jag läste de sista orden i den sista suran. Jag 
hade sett kalasen för andra barn som hade blivit klara 
med Koranen. Barnen fick pengar och massor av godis. 
Jag trodde att mina föräldrar hade ännu större skäl att 
fira och att de skulle ordna en stor fest för alla vi kände. 

När jag gick till männens rum för att tala om för 
pappa att jag var klar förväntade jag mig att han skulle 
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bli överförtjust och stolt över mig för första gången. Jag 
hade ansträngt mig och lärt mig hela Koranen för att göra 
mina föräldrar glada. En del av mig hoppades fortfarande 
kunna vinna pappas bekräftelse och kärlek. Jag längtade 
efter att få bevisa att jag inte var fördömd och värdelös och 
ond. Där ser du, pappa, jag är duktig, jag är duktig – jag 
kan läsa hela Koranen! 

När jag gick in i rummet och berättade för min far att 
jag var klar tittade han inte ens upp från boken han läste. 
Jag var förkrossad! Jag skulle inte få något firande för 
min prestation, inga presenter eller pengar, inget godis.
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Kapitel 8

Burfågelns tårar

jag var elva och skulle snart börja i högstadiet. Mina 
slutbetyg från småskolan var en blandning av B:n och 
C:n. Billy läste upp det för mamma och gick igenom ett 
ämne i taget. För en gångs skull berömde mamma mig 
och sa att jag hade varit duktig för att vara flicka. Pappa 
var som väntat inte intresserad.

Mina betyg var inte strålande, men med tanke på slitet 
hemma och de mardrömslika övergreppen var jag glad 
och stolt över att ha klarat mig så pass bra.

Mina föräldrar ville skydda min heder genom att låta 
mig gå i en muslimsk flickskola. Den skulle vara isolerad 
från den brittiska högstadievärldens gissel, såsom rök-
ning, sprit och pojkar. Pappa ansåg att vanliga skolor 
var syndens nästen. Men den muslimska skolan kostade 
pengar, och mina föräldrars fattigdom såg till att jag fick 
gå i en icke-religiös skola. 

Eftersom jag vid det här laget förknippade min 
religion med underkastelse, smärta och lidande, välkom-
nade jag beskedet. Självklart hamnade jag på Bermford 
Comprehensive, som var ökänd för att vara den sämsta 
skolan i staden. Alla elever kom från närområdet och 
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tillhörde den fattiga arbetarklassen. Brottsligheten var 
hög, och många av familjerna hade något otalt med polisen. 

Min första skola hade drivits av Church of England, men 
det var inget som mina föräldrar brydde sig om. Varje år 
hade jag varit i kyrkan i Bermford runt jul och påsk. Men 
nu när jag var nästan elva år och närmade mig giftasvuxen 
ålder ville pappa ha kontroll över min skolgång. Han blev 
allt strängare mot alla sina döttrar. Aliya gick i min gamla 
skola och kom hem och berättade om prästens spännande 
historier om Jesus och kristendomen. Det var droppen! 
Pappa skällde inte på Aliya, men han var ursinnig över 
att hon utsattes för all denna kristendom. Pappa varnade 
sin omgivning för att det fanns en risk att barnen skulle 
bli hjärntvättade. Många East Street-föräldrar klagade på 
skolan, som delvis gav med sig och lät muslimska barn 
sitta kvar i klassrummet och rita när det var dags för 
besöken i kyrkan.

Jag fick snabbt nya kompisar i den nya skolan, som Iram, 
Karen, Amanda och Lara. Iram var pakistansk muslim 
och min enda muslimska kompis i skolan. Hon bodde på 
andra sidan staden. Karen var en sådan person som man 
la märke till, liten och nätt med rött hår och snövit hy. 
Amanda var också väldigt söt, med glänsande brunt hår 
och intensivt nötbruna ögon, men det var min engelska 
kompis Lara som var gruppens verkliga skönhet. Hon var 
lång, med kolsvart hår i kort pojkfrisyr och ögon som 
lyste av skratt. Alla pojkar var kära i Lara.

Lara var min bästa vän och beskyddare. De andra 
flickorna tog intryck av henne och gjorde sitt bästa för att 
få mig att känna att jag var en av dem. De berättade för 



88

mig om allt de hade gjort i helgen, precis som de berättade 
för andra kompisar, trots att de visste att jag gjorde helt 
andra saker än de på helgerna.

Men jag kunde aldrig riktigt glömma att jag var an-
norlunda. En dag stod Karen och jag vid busshållplatsen 
utanför skolan och väntade när en bil stannade bredvid 
oss. Karens pappa vevade ner fönstret och skrek åt henne: 
”Hoppa in i bilen! Hoppa in! Ska du stå där och prata 
med den där djävla pakin?”

Karen visste varken vad hon skulle säga eller vart hon 
skulle titta. Hon sa snabbt hejdå och hoppade in i bilen 
som åkte därifrån med gnisslande däck. När jag träffade 
henne i skolan nästa dag såg hon alldeles tillintetgjord ut. 
Jag tyckte om Karen och ville inte göra någon stor sak 
av det. Vi hade en outtalad överenskommelse om att inte 
prata om det igen, men hon väntade aldrig tillsammans 
med mig efter skolan.

Jag visste att min pappa avskydde vita, och jag hade 
träffat en vit människa som avskydde mig. Varför var 
det alltid de vuxna som visade ett sådant blint hat, när vi 
barn gjorde vårt bästa för att komma överens?

En annan av mina kompisar, Amanda, tycktes ha allt: 
skönhet, en vinnande personlighet och en underbar familj. 
Hon bodde nära skolan, och ibland gick vi dit och åt lunch. 
Hennes pappa var i affärsbranschen och mamman var 
hemmafru. Amanda verkade kunna berätta vad som helst 
för sin mamma, och pappan stöttade och uppmuntrade 
henne.

Jag önskade mig Amandas liv. Det var inte hennes 
utseende jag ville ha, och jag var inte intresserad av att 
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bli populär bland pojkarna. Jag ville bara ha kärleken 
och stabiliteten i en normal, sund familj. Om Amandas 
föräldrar hade erbjudit mig att bo hos dem skulle jag ha 
dumpat mina föräldrar utan att tveka.

Mot slutet av vår första termin hade jag stämt möte med 
Amanda inne i centrum. Det var vid lunchtid en lördag, 
och jag visste att pappa skulle vara i moskén då. Jag kände 
mig modig och erbjöd Amanda att komma hem till mig. 
Jag hade aldrig bjudit hem en kompis tidigare, och jag 
visste att jag tog en risk.

Ytterdörren var alltid olåst och vi gick rakt in. Jag tog 
med mig Amanda till vardagsrummet. Vi satte oss på 
soffan och började prata. Mamma kom med dricka och 
kex och jag hade just börjat slappna av när dörren plötsligt 
öppnades och min pappa klev in. Jag stelnade till när han 
fick syn på Amanda. Ett ögonblick senare stod han vid 
den öppna dörren och beordrade mig att lämna rummet. 
Jag visste vad som komma skulle. Han stängde häftigt 
dörren bakom mig och började skrika åt mig på punjabi.

”Hur vågar du ta hit en gori! I mitt hus! Hur många 
gånger måste jag säga åt dig? De är smutsiga otrogna. De 
är lössläppta! De saknar tro! De kan inte …”

Han gapade och gick an. Jag hade hört allting tusen 
gånger förut.

”Jag vill inte ha henne i mitt hus!” vrålade han. ”Och 
jag tillåter inte att du har gori-vänner!”

När pappa slutade skrika var det ingen mening med att 
våga sig på ett svar. Jag böjde ner huvudet och hoppades 
att Amanda inte skulle förstå vad han sa. Plötsligt störtade 
pappa in i männens vardagsrum. Jag var illröd av skam 
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när jag gick tillbaka in till Amanda.
”Förlåt så hemskt mycket”, mumlade jag. ”Pappa säger 

att jag måste gå och be. Gör det något om du måste gå 
hem nu?”

”Absolut inte”, sa Amanda. 
Hon flög upp och gav mig en stor kram. Hon såg hur 

ledsen jag var. 
”Oroa dig inte. Ha så kul på bönen, så ses vi i skolan.”
På måndagen bad jag Amanda om ursäkt för att hon hade 

fått gå hem efter en så kort stund. Jag försökte förklara 
för henne att pappa inte gillade engelsmän för att han 
inte förstod dem. Det var den bästa ursäkten jag kunde 
komma på.

Amanda log menande. ”Jag trodde att det hade något 
med mig att göra. Han verkade riktigt arg … Jag hoppas 
att jag inte ställde till med något. Men visst hade vi kul? 
Synd att han var tvungen att sabba det.”

”Det beror inte på dig”, försökte jag säga. ”Det var 
verkligen inte det. Du ska inte ha dåligt samvete. Det är 
pappa som är problemet, inte du!”

Jag skämdes inte mindre för att jag hade bett om ursäkt. 
Amandas föräldrar hade varit så trevliga mot mig, och 
så behandlade min pappa henne så här! Varför skulle jag 
alltid vara knäppgöken med den elaka familjen?

Jag ville berätta en så stor del av sanningen som jag 
kunde för mina kompisar. Jag ville att de skulle förstå att 
jag kom från en miljö som var så olik deras att den lika 
gärna kunde ha legat på en annan planet. Jag ville att de 
skulle veta att min pappas hat och fientlighet inte hade 
gått vidare till min generation. 
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Men jag kunde inte bara säga till Amanda att min pappa 
var rasist och hatade vita. Jag ville inte att hon skulle 
känna att hon gjort något för att förtjäna hans giftighet. 
Jag använde min kultur som en täckmantel för att dölja 
pappas dåliga sidor och skona Amandas känslor.

Jag bara önskar att det Amanda hade sett var det värsta 
i pappas beteende.

I skolan var vi tvungna att ha på oss marinblå kjol, vit 
skjorta och marinblå blazer. Kjolen slutade strax nedanför 
knät, men det dög inte åt min pappa. Under den var jag 
tvungen att ha marinblå bomullsbyxor, som när jag hade 
shalwar kamiz.

”Varför har du de där konstiga byxorna?” frågade en 
annan elev mig.

Jag ryckte uppgivet på axlarna. 
”Jag får inte visa benen.” 
Det lät ännu dummare när jag sa det än det lät i mitt 

huvud.
”Får du inte visa benen? Varför då? Vad är det för fel 

på dem?”
”Inget”, muttrade jag. ”Det beror på min religion.”
Det var ett sätt att döda ett samtal – religion var inte 

direkt vårt vanligaste samtalsämne!
Jag närmade mig puberteten, och det spädde på pappas 

paranoia. När en muslimsk flicka hos oss får sin men-
struation är det förbjudet för henne att gå i moskén, röra 
vid Koranen och be hemma. Koranen är tydlig med att 
mensen är en ”olägenhet” och att menstruerande kvinnor 
är ”orena”.
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Puberteten innebar nya tabun hemma. Mamma hade 
aldrig berättat att jag skulle få mens, och på sex- och 
samlevnadslektionerna i skolan fick jag inte lära mig var 
jag skulle få tag på bindor eller tamponger. Som tur var 
förklarade en snäll skolsköterska alltihop för mig och gav 
mig några paket gratisbindor.

Jag var den första av mina skolkompisar som fick mens. 
De andra var nyfikna och ville veta precis hur det kändes, 
vilket gjorde mig oväntat populär under en kort period. 
Hemma var det däremot en annan visa. Eftersom blödande 
kvinnor betraktas som orena förknippade jag mensen 
med synd. Det gick flera månader innan jag berättade 
något för mamma. Till sist fick jag slut på bindor och var 
tvungen att erkänna hur det var.

Mamma sa att jag inte skulle använda tamponger efter-
som det var fel att stoppa in något onaturligt i kroppen. 
Hon förmanade mig att inte be när jag hade mens – för 
en gångs skull en religiös regel som jag gärna ville lyda!

Det dröjde ett år eller mer innan pappa insåg att jag 
hade börjat få mens. Han var van vid att jag blödde när 
han förgrep sig på mig. När han väl förstod undvek han 
att våldta mig när jag hade mens och var för oren för att 
han skulle röra vid mig. Andra flickor i skolan gnällde 
över mensen, men för mig var det en välkommen befrielse.

Under mitt första år på högstadiet våldtog pappa mig 
i källaren minst en gång i månaden. Mina nya, mer er-
farna kompisar började lägga märke till mina blåmärken. 
Det måste ha varit uppenbart att allt inte stod rätt till, 
särskilt när vi bytte om före gymnastiken. Jag kunde ha 
blåmärken runt mina bröst, där han hade tafsat på mig, 
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och runt låren. Men det var aldrig någon som tvingade 
mig att förklara det, och jag längtade inte efter att avslöja 
vad som pågick. Om pappa hade utsatt mina systrar för 
samma sak skulle jag ha vetat direkt att det var fel, men 
inte när han gjorde det mot mig. Jag hade börjat tro att 
jag förtjänade den bestraffningen.

Jag började tänka på att fly. Den enda utvägen jag kunde 
se var att börja på gymnasiet eller universitetet – antingen 
det eller självmord. Jag övervägde att rymma hemifrån, 
men de enda människor jag kände väl var muslimer som 
skulle ta med mig tillbaka till min pappa. Jag kunde absolut 
inte berätta för dem vad som pågick. De skulle helt enkelt 
inte kunna tro sin imam om något sådant.

Jag levde för drömmen om att fly, och det var min 
drivkraft i skolan. Om jag ansträngde mig ordentligt skulle 
jag kanske bli antagen till gymnasiet eller till universitetet. 
Jag visste om flickor på vår gata som hade flyttat hemifrån 
för att plugga vidare. Jag visste att det skulle bli en utväg 
för mig, för då skulle pappa inte kunna komma åt mig. 
Det var den enda trygga flyktvägen jag kunde se.

Men jag var långtifrån säker på att mina föräldrar ens 
skulle ge mig tillåtelse att flytta hemifrån, och jag var bara 
elva år. Gymnasiet låg sex år framåt i tiden.

Jag blev överlycklig när min pappa bestämde sig för att 
tillbringa det årets sommarsemester i Pakistan. För mig 
betydde det flera veckors lycklig befrielse, men för min 
bror Raz betydde det något helt annat. Raz var sexton år, 
och min pappa tog med sig honom till Pakistan för att han 
skulle börja i en madrasa, en koranskola, och bli hafiz, 
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det vill säga en man som har lärt sig Koranen utantill. 
Efter tre år skulle Raz kunna citera samtliga verser ur 
minnet på arabiska, vilket skulle ge honom en hedervärd 
ställning i alla muslimska sammanhang.

Pappa tog med sig Raz utan att berätta att han inte 
skulle komma tillbaka.

Raz var en vänlig, enkel själ. Jag sörjde över att han 
försvann, och jag kände oro. Jag undrade hur det skulle 
gå för honom i Pakistan. Mina egna koranlektioner hade 
varit så förhatliga att jag inte kunde föreställa mig hur 
det skulle vara att tvingas memorera hela boken, och 
särskilt på ett främmande språk. Med tanke på att jag 
själv fått stryk i moskén hade jag svårt att tänka mig 
att en pakistansk madrasa kunde vara en sund miljö för 
kunskapsinhämtning. I mina fantasier var det en plats 
som präglades av brutalitet och våld.

Det fanns ett par personer i vår gemenskap som var 
hafiz. De läste högt ur Koranen vid speciella tillfällen, 
som under Ramadan. Hos oss var det ett tecken på hög 
status – en status som min far imamen förstås traktade 
efter. Det var via Raz som han tänkte uppnå den äran, 
min bror Raz som jag inte skulle få se på tre år.

Landhockeylaget på min skola ledde serien två år i rad, 
och jag var en av nyckelspelarna. Jag kände ingen rädsla. 
Jag älskade att drämma till bollen hårt och blockera mot-
ståndare med axeln. Det var på hockeyplanen jag fick 
utlopp för min ackumulerade ilska och smärta. 

Jag älskade att vara en del av laget, särskilt som Lara 
spelade tillsammans med mig. Eftersom det gick bra  
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för oss blev det mycket skratt och fest. Det var en under - 
bar känsla att få glänsa och glömma sig själv för en  
eftermiddag. 

Men en dag hände det oundvikliga: när vi duschade 
efter en match såg Lara att jag hade fullt med blåmärken 
på bröstet. Hon sträckte ut handen i ofrivillig bestörtning 
och drog sedan tillbaka den med skräckslagen uppsyn. 
Hon mötte min blick med stora, bekymrade ögon. Hon 
gjorde en gest mot de hemska blå och svarta märkena 
under min hud.

”Vad hände?” frågade hon andlöst. ”För det där kommer 
väl inte från hockeyn …”

Jag skakade på huvudet. 
Jag önskade att vattnet från duschen skulle skölja bort 

mig, för jag skämdes så över att hon hade sett.
”Så hur … har någon … jag menar, vem gjorde det mot 

dig?”
”Jag ramlade.”
Jag sträckte mig efter tvålen och gömde mig undan 

Laras blickar.
”Jag ramlade bara.”
”Hur kunde du ramla och bara slå dig på brösten?”
Jag ryckte på axlarna.
”Jag vet inte. Jag ramlade bara nerför trappan.”
Lara stirrade på mig en kort stund och vände sig sedan 

bort. Jag kände mig smutsig. Jag skrubbade mig hårt med 
tvålen och inbillade mig att jag kunde känna pappas lukt 
på mig. Men hur hårt jag än skrubbade kunde jag inte 
bli ren. Jag hade ljugit för min bästa vän. Jag kunde inte 
förmå mig till att berätta för henne att blåmärkena kom 
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sig av att min pappa tafsade på mig när han låste in mig 
i källaren och våldtog mig.

När jag försökte sälja de där lögnerna och såg tvivlet i 
Laras ögon kände jag mig som en bluff. Där och då, när 
jag stod i duschen och skrubbade huden tills den nästan 
ramlade av, insåg jag att min kropp och mitt liv inte 
tillhörde mig längre. 

Min far ägde mig. 
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Kapitel 9

Upprorens vår

jag läste fortfarande Koranen de flesta kvällar innan 
jag somnade. Jag förstod inte den arabiska texten, men 
jag hade fått itutat i mig att det var en dygd bara att läsa 
den. En del av mig försökte fortfarande vinna min pappas 
kärlek, samtidigt som jag förstod att pappa använde sin 
religion för att rättfärdiga de pågående övergreppen.

När jag läste Koranen bad jag att mitt liv skulle bli 
bättre, men det blev det aldrig. Därför började jag be att 
min pappa skulle dö. Jag visste att det var en synd, men 
det hindrade mig inte. All smärta i mitt liv kom från 
honom – om han var död skulle livet säkert bli bättre.

Så jag bad till Allah att han skulle ta pappas liv. Jag 
trodde egentligen inte att det skulle hända, men det hjälpte 
mig att hantera min ilska. Hur det nu var blev mina dröm-
mar aldrig besvarade. Jag började tänka att Gud – min 
fars gud – inte lyssnade. Jag började tänka att min fars 
gud var grym och hämndlysten, att hans hjärta var tomt 
på kärlek och glädje. Det blev mer och mer så att jag såg  
på Allah som jag såg på min far. Allah kastade männis-
kor i helvetets lågor och hängde upp dem i håret – i alla  
fall enligt min pappa. Jag levde med rädslan för Allah  
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och hans hantlangare på jorden – min mamma och min 
pappa. 

Genom det prästen hade berättat när jag gick i småskolan 
visste jag att de kristna trodde på en gud som älskade och 
brydde sig om människor, och jag tänkte att den kristne 
guden måste skilja sig från Allah. Jag hade en diffus bild 
av hurdan Gud var, och det ledde till att jag började söka 
förståelse och ifrågasätta islam.

Nu var jag tolv år och hade en ny bästis. Alla kallade 
henne för hennes smeknamn, Skip. Hon var muslimsk 
pakistanier och fem år äldre än jag. Jag beundrade henne 
för att hon var modig, ärlig och självsäker. 

Skip var en pojkflicka och rebell från födseln. När vi 
sågs sparkade vi fotboll i hennes trädgård och skrattade 
glatt. Om pappa kom på oss blev han ursinnig. Det var 
skamligt att spela fotboll, brukade han gorma åt oss – 
vi borde vara inne och laga mat och städa åt männen. 
När pappa hade gått brukade Skip himla med ögonen 
och härma pappas lilla föreläsning, med vevande armar 
och viftande ögonbryn och allt. Skip såg pappa som en 
bakåtsträvande mörkerman.

Det Skip oroade sig mest för var att hennes pappa skulle 
gifta bort henne. Han var mer intresserad av affärer än 
av religion, men det innebar inte att ett tvångsäktenskap 
var uteslutet. Den sortens giftermål handlade inte bara 
om religion utan också om kultur och tradition. Och 
förstås om heder.

Skip och jag pratade alltid om andra flickor på gatan 
som hade tvingats gifta sig. Skip var den sortens person 
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som aldrig lät sig tvingas till något. Hon ville bli kär och 
gifta sig av kärlek. Vi brukade fantisera om att hitta den 
perfekte mannen och om det perfekta bröllopet. Både Skip 
och jag drömde om att utbilda oss – hon längtade efter 
att frigöra sig från kontrollen som fanns i den muslimska 
gemenskapen på East Street, medan jag längtade efter att 
fly från mörkret hemma.

När vi hade varit vänner i knappt ett år berättade Skip 
att hon skulle åka till Pakistan på semester. Två dagar efter 
att hon hade kommit dit ringde telefonen hemma hos oss. 

”Hej Skip, hur är …”
”Hannan? Hannan? Tack gode Gud att du är där”, 

avbröt Skip med en röst som darrade av anspänning och 
rädsla. ”Du, jag behöver din hjälp. Jag måste skynda mig. 
Om de kommer på mig med att ringa …”

Skip berättade att hon hade fått åka på besök hos några 
avlägsna släktingar i nordöstra Pakistan. När hon kom 
fram till byn hade hon blivit presenterad för en pakistansk 
man, en släkting som hon aldrig träffat, och fått veta att 
det var mannen hon skulle gifta sig med.

Skip fick sitta inlåst ensam i ett mörkt rum utan mat 
och vatten tills hon gick med på att gifta sig. Hellre än 
att dö av törst hade hon sagt ja. Strax efter att hon hade 
släppts fri lyckades hon ta sig till en telefon, och nu ringde 
hon mig för att hon var desperat. Hon var fast besluten 
att rymma. Hon ville att jag skulle prata med hennes 
storasyster Saira, och framför allt behövde hon en biljett 
för att ta sig från Pakistan.

Jag skyndade mig hem till Saira. Om min pappa fick 
veta att jag hjälpte Skip att slippa bli bortgift skulle mitt 
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straff bli fruktansvärt. Att hjälpa henne skulle innebära 
en revolt mot allt han tyckte var viktigt. Men jag brydde 
mig inte om det. Jag var tvungen att hjälpa Skip. Och vad 
kunde han förresten göra mot mig som var värre än de 
bestraffningar han redan utsatte mig för? Det kändes som 
om enda sättet att överträffa dem skulle vara att döda mig.

Saira var av samma skrot och korn som Skip, och när 
hon hörde min berättelse skred hon genast till verket. 
Redan samma dag köpte hon en biljett i Skips namn 
och ordnade det så att en vän skulle ta med sig den till 
Pakistan personligen.

Tre dagar senare ringde Saira. Skip hade kommit undan! 
Hon var välbehållen och hade återvänt till Storbritannien. 
Hon bodde hos Saira och vilade upp sig efter det hemska 
hon hade gått igenom. Otroligt nog hade hennes fästman 
lämnat tillbaka hennes pass och kört henne till flygplatsen. 
Utan hans hjälp skulle hon kanske inte ha klarat det.

Skip var skakad och chockad. Hon svor på att hon aldrig 
skulle prata med sina föräldrar igen. Hon började jobba, 
hyrde en egen lägenhet och tog helt och hållet avstånd 
från dem. I Skips föräldrars ögon hade hennes handlande 
åsamkat familjen stor vanära, och därför ville inte de ha 
kontakt med henne heller.

Alla på gatan visste vad Skip hade gjort. Man sa att hon 
hade fallit i djupast tänkbara onåd. Hon hade åsamkat 
familjen så mycket skam. Min pappa var särskilt häftig i sitt 
fördömande. Han greps av ett djupt ursinne. Hur kunde 
en flicka på hans gata, i hans flock, trotsa sin fars vilja på 
det sättet? Vanäran var kännbar för hela gemenskapen 
och särskilt för honom själv, imamen.
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Jag sa inget om min roll i hennes flykt. Vi höll kontakten 
så gott vi kunde. Skip älskade att resa. Då och då ringde 
hon mig från Egypten eller Israel eller något annat ställe. 
Det var inte särskilt riskabelt för henne att ringa. Hon 
behövde bara prata engelska, så räckte mamma över luren 
till mig. 

”En flicka som pratar engelska”, muttrade hon på 
punjabi.

Skips revolt gav bränsle åt min egen, även om det jag 
gjorde vid tolv års ålder var mindre avgörande. 

Jag hade långt hår som var klippt i en och samma längd, 
och varje dag samlade jag det i en tjock fläta. Många flickor 
på gatan hade lugg och jag tyckte att det var så fint, men 
mamma sa att Gud skulle straffa dem. Det var haram att 
ha lugg, sa hon.

Om man fick tro mamma och pappa var allt haram – det 
var märkligt att man ens fick lov att andas! Jag tyckte att 
det var så snyggt med lugg att jag inte kunde stå emot, 
så jag bestämde mig för att klippa mig själv. Jag skulle 
helt enkelt få hålla det hemligt. Eftersom jag alltid hade 
hijab, till och med hemma, skulle jag bara se till att min 
förbjudna lugg aldrig syntes. 

En eftermiddag efter skolan gick jag in i badrummet 
och låste dörren. Många muslimer tycker inte om att bada 
eftersom det är orent att ligga i vatten som man redan 
har smutsat ner. Å andra sidan anses det inte rätt att stå 
upp och tvätta sig heller, så det är förbjudet att duscha. 
Jag förstod inte varför utan tog bara för givet att det var 
ytterligare en av Koranens regler. I stället brukade vi 
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fylla en gul plasthink och sitta på huk i badkaret medan 
vi öste vatten över oss med en skopa.

Jag ställde fram den gula hinken för att samla upp håret 
i den. Jag tittade i spegeln med träram som satt ovanför 
tvättstället, och så tog jag saxen med det rosa handtaget 
som jag hade i mitt pennfack och klippte av en hårtest. 
Snipp – den lossnade så lätt! Jag kastade den i hinken där 
den landade utan ett ljud. Det var en sådan kittlande, 
befriande känsla att göra uppror.  

Snipp, snipp, snipp – och till slut var jag klar. Jag lyfte 
upp hinken, välte den över toaletten och spolade bort 
alla bevis. Sedan började jag bli orolig och nervös. Skulle 
mamma märka något? Jag fumlade med min hijab och drog 
den längre ner i pannan. Sedan öppnade jag dörren och 
smet ut ur badrummet. Jag gick in till mamma i köket. 
Hon tittade inte ens på mig. Varför skulle hon göra det? 
När min förbjudna lugg doldes av sjalen såg jag ut precis 
som vanligt.

Några veckor senare skulle jag just ta av mig sjalen 
för att lägga mig när mamma kom in. Jag försökte vända 
mig bort, men det var för sent – hon hade redan sett mitt 
egenhändigt klippta hår.

”Din dumma, dumma flicka!” skrek hon. ”Vad har du 
gjort? Dumma flicka. Du är så värdelös och dum!”

Hon gick tvärsöver golvet och smällde till mig hårt i 
ansiktet. 

”Vet du inte att du kommer att bli upphängd i håret i 
helvetet om du gör så!” skrek hon. ”Du kommer att få 
brinna i helvetet!”

Jag var så chockad att jag blev tyst. Mamma hade aldrig 
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slagit mig. Det var fel av mig att klippa håret, men så fel 
var det väl inte? När hon uttalade sina förbannelser över 
mig blev jag rädd att de skulle slå in. Samtidigt försökte 
jag förstå hur något så enkelt som att klippa sitt hår kunde 
vara så syndigt. Vad hade jag egentligen gjort för skada? 
Vilken sorts gud skulle kunna bli arg för det?

Jag tänkte att jag skulle komma till helvetet i alla fall. 
En muslim ska hålla sig till de fem pelarna för att komma 
till paradiset, och jag hade redan misslyckats i och med 
att jag smet undan och tittade på engelska dramaserier 
i stället för att be fem gånger om dagen. Det såg ut som 
om jag var ett hopplöst fall, vare sig jag hade klippt mig 
eller inte.

Raz var fortfarande avskuren från yttervärlden på den 
pakistanska madrasan, men Zakir och Billy, som nu var 
i tonåren, hade inlett sina egna små revolter hemma. 

Varje kväll var det meningen att vi skulle be på ungefär 
samma tid som vår favoritserie, Grannar, gick på tv. Mina 
bröder och jag brukade gå upp på övervåningen som om 
vi skulle be, och sedan trängde vi ihop oss i Zakirs rum 
och tittade på det senaste avsnittet. Om någon av mina 
bröder beklagade sig över att behöva ha mig där hotade 
jag med att berätta för mamma att de tittade på tv i stället 
för att be.

I början valde jag Grannar framför bönen bara för 
att det var så mycket roligare och mer intressant, men 
när jag hade gått ett par år på högstadiet hade jag lärt 
mig tillräckligt mycket om andra religioner för att börja 
ifrågasätta min egen familjs trossystem. Det var i det 
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här skedet som jag för första gången började fråga mig 
själv om jag verkligen ville vara muslim. Men så vitt jag 
kunde se var jag fången i ett religiöst ghetto i kraft av min 
härkomst och min uppfostran.

Pappa hämtade större delen av sin uppfattning om 
brittisk kultur från det vi såg på tv. Om rollfigurerna 
satt på puben och drack alkohol och flörtade kunde han 
säga: ”Typiskt goray! Det är det enda engelsmännen gör 
– dricker sprit och hoppar i säng med vem som helst!” 

Eftersom han inte hade någon direkt erfarenhet av den 
engelska kulturen trodde han att alla vita betedde sig 
så. Om unga rollfigurer sa emot sina föräldrar hämtade 
han ytterligare bevis för att det saknades respekt i det 
engelska samhället. 

Pappa gladde sig åt allt som spädde på hans fördomar. 
Han lyssnade särskilt noga på nyheterna när det handlade 
om ungdomsbrottslighet eller om minderåriga som drack. 
Ännu värre var det med lättklädda kvinnor på tv. Om 
man fick se några som kysstes gick pappa i taket. Då skrek 
han åt oss att byta kanal på en gång.

Ju mer han visade sitt missnöje, desto girigare tittade 
jag och mina bröder på tv-serierna. De var fönster mot 
en annan värld. Men tvärtemot pappas farhågor ville vi 
inte bli som personerna i såporna. Jag tittade på dem för 
att jag ville ta del av mina kompisars värld. Tv-serier var 
det enda jag hade gemensamt med mina kompisar och 
kunde prata med dem om. Semestrar, pojkvänner, kläder, 
frisyrer och smink – allt det var förbjudet för mig. Tv:n 
var vår gemensamma beröringspunkt.

Varje gång pappa tvingade oss att stänga av mitt i en 
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viktig scen visste jag att jag skulle känna mig utanför i 
skolan nästa dag. 

”Såg ni EastEnders i går?” frågade Lara. ”Wow! Vem 
skulle ha trott att de hade ihop det?”

Karen skrattade. ”Ja, visst var det smaskigt?”
”Vilka har ihop det?” frågade jag, som gärna ville veta 

allt om det jag tvingats missa.
”Tittade du inte på det?” frågade Karen.
”Jo, men inte den delen.”
Karen såg förvirrad ut. 
”Men varför missar du alltid de bästa bitarna?”
”Jag får inte titta på dem!” svarade jag irriterat. ”Min 

dumma pappa låter mig inte göra det.”
”Men varför inte?” frågade Lara. ”Vad är det för fel 

med det?”
”Det har med tron att göra”, mumlade jag och kände 

mig alltigenom korkad för att jag var tvungen att erkänna 
något sådant. ”Han säger att det är mot islam att se på dem.”

”Men det är ju bara pussar och sådant”, invände Karen. 
”De gör ju inget egentligen …”

Som ett försök att bygga ytterligare broar till mina kompi-
sar i skolan började jag intressera mig för popmusik, vilket 
ofrånkomligen ledde till att jag fick mer problem hemma. 
Tv-programmet Top of the Pops var det värsta pappa 
visste. Vi barn fick inte lyssna på musik  – det var haram. 
Mamma lyssnade fortfarande på sina Bollywoodkassetter, 
och pappa hade kassetter med qawwali. Sådan musik 
liknar den mässande sång som dervischerna snurrar runt 
till och är populär i Pakistan. 
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Men pappa avskydde Top of the Pops: musiken, texterna, 
folks sätt att klä sig och deras utmanande sätt att dansa.

Jag frågade mig om och om igen hur det kunde vara så 
syndigt med sång och dans samtidigt som min pappa fick 
lov att förgripa sig på mig i källaren. Jag hade inte svaret 
på allt, men jag visste att pappas moraliska kompass var 
snedvriden.

Jag fortsatte att titta på Top of the Pops, särskilt om 
pappa var borta. Jag försökte lära mig texterna till de mest 
populära låtarna för att kunna sjunga dem tillsammans 
med mina kompisar. Oftast handlade de om romantisk 
kärlek mellan en man och en kvinna. Kärleken framstod 
som så spännande och mystisk, så vild och fri jämfört med 
mina föräldrars sterila och våldspräglade förhållande. Jag 
såg aldrig pappa visa minsta tecken på att han tyckte om 
eller uppskattade mamma. I hans ögon var hon inte mer 
värd än en mångsidig hushållsapparat.

När jag tittade på mina föräldrar såg jag inget som vitt-
nade om kärlek – inte ens ett mjukt ord då och då. Pappa 
behandlade mamma som en slav. Jag förstod instinktivt 
att det var fel. Jag visste i mitt hjärta att han borde sätta 
värde på henne. Hon var hans fru, hans livskamrat, hans 
barns mor. Det enda han gav henne var förakt och våld.

Jag intalade mig att jag inte ville sluta som mamma, 
men jag såg äldre släktingar och kompisar tvingas in i 
äktenskap som var lika kärlekslösa och stela. De verkade 
inte det minsta lyckliga eller förälskade. Det fanns inte 
mycket i min omgivning som vittnade till den äkten-
skapliga kärlekens fördel. Jag såg visserligen inte vad 
som pågick hemma hos familjerna, men jag såg aldrig 
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män och kvinnor visa sin kärlek offentligt. Alla former 
av beröring var förbjudna.

Trots att Billy och Zakir visste att det var förbjudet 
med musik var de stora Smiths- och Morrissey-fans. De 
lyssnade sent på kvällen eller när pappa var i moskén. 
Båda hade klistermärken med Morrissey på sin garderob, 
och en dag bestämde de sig för att kamma pannlockar 
som sina idoler.

Första gången de kom ner med pannlockar tittade 
pappa konstigt på dem, men han sa inget. Mina bröder 
fortsatte att ha gelé i håret, och till slut kunde pappa inte 
bortse från det längre. Han förstod inte att de härmade 
en rockstjärna, men han anade att hans avkomma hade 
låtit sig smittas av syndiga västerländska seder.

”Vad är det där för något?” fräste pappa och hötte med 
fingret mot Zakirs pannlock. ”Långt hår som på en flicka! 
Det ser bara dumt ut. Varför gör ni så där?”

”Det är inget”, mumlade Zakir. ”Jag bara gillar det så.”
”Ja, men det ser dumt ut”, svarade pappa. ”Gora-frisyrer 

– vilket trams!”
Pappa såg lockarna som en farlig provokation. Det var 

ett steg från att ha långt hår, vilket han avskydde. Enligt 
hans åsikt skulle män ha kortklippt hår i enlighet med den 
muslimska traditionen. Stora, yviga skägg gick absolut 
bra, men långt hår var uteslutet.

Morrissey var vegetarian och hade skrivit en låt om att 
kött var mord. Den hörde till mina bröders favoritlåtar. 
Deras nästa steg i försöken att likna Morrissey blev att 
sluta äta kött. En dag meddelade de mamma att de hade 
blivit vegetarianer. Hon började laga specialmat åt dem, 
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eller så gav hon dem bara grönsakerna. Pappa verkade 
inte märka något de första veckorna, men precis som 
med pannlockarna kunde han till slut inte bortse från 
vad som pågick.

”Vad är det här – ska ni inte äta kött?” fräste han. ”Då 
kommer ni aldrig att växa eller få muskler. Hur ska ni då 
kunna bli män?”

”Vad spelar det dig för roll?” kontrade Billy utan att 
tänka sig för. ”Vi vill bara inte äta kött, och så är det.”

Pappa var ursinnig, men han kunde inte tvinga sina 
söner att äta kött. Han skulle aldrig kunna förstå att de 
ville vara vegetarianer. Detta blev ytterligare en sak som 
kom emellan min pappa och mina bröder och spädde på 
den ömsesidiga bristen på förståelse.

Jag tyckte att det var ganska komiskt att mina bröder 
låtsades vara vegetarianer, fast jag gissade att de bara 
försökte vara trendiga. Det dröjde inte länge förrän de 
vägrade äta ägg från höns som inte var frigående och 
mamma, som skulle göra vad som helst för sina söner, 
bytte inköpsvanor. Vi andra retade Billy och Zakir utan 
förskoning. När vi satt runt middagsbordet brukade vi 
plocka upp saftiga kycklingbitar ur currysåsen. Min lil-
lasyster älskade att hålla köttet rakt under näsan på dem.

”Mmm, visst luktar det gott?” sa hon retsamt.
Mammas lammgryta med spenat hade alltid varit Zakirs 

älsklingsrätt. Han tyckte särskilt mycket om att äta den 
på rostat bröd dagen efter tillagningen, när kryddorna 
hade hunnit ge smak. Vi började äta rostat bröd med 
lammgryta mitt framför ögonen på Zakir bara för att 
göra honom arg.
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”Det är så mört! Och kryddorna – mmm, perfekt!”
Pappa förstod förstås inte vad som var så roligt. Han 

åt i tystnad, lyckligt ovetande om att en vit rockstjärna 
hade inspirerat hans söner till att bli vegetarianer. Han 
genomled sina söners avvikande beteende i tyst, bister 
vrede.

Jag kunde inte göra uppror som mina bröder. Hotet 
om bestraffning kuvade mig för det mesta. Jag prövade 
inte på att bli vegetarian, och jag såg alltid till att hålla 
kassetterna med popmusik väl dolda i mitt rum. Nu var 
vi fyra som sov i samma rum – mamma, Sabina, Aliya och 
jag. Vi hade varsin hylla i garderoben till våra kläder. Det 
satt inga affischer eller tavlor på väggarna, bara samma 
blommiga 70-talstapeter som i vardagsrummet. I ett sådant 
trångt rum blev det allt svårare att dölja minsta lilla revolt 
för Sabina. Om hon fick reda på något berättade hon det 
för mina föräldrar med en gång. Vi var som hund och 
katt och kom helt enkelt inte överens. Hon var pappas 
perfekta dotter medan jag var den trotsiga, fördömda 
dottern – den som bara hade gjort sig förtjänt av hans 
misshandel och vrede.

I skolan hade jag ett pennfodral som jag hade skrivit 
mina kompisars namn på. Inuti gömde jag klistermärken 
från en tidning som hette Smash Hits, med popstjärnor 
och skådespelare på: Bros, New Kids on the Block och 
stjärnorna i tv-serien Beverly Hills. Jag skulle definitivt 
ha gått med på att bli bortgift – med Luke Perry! 

Mina föräldrar rörde aldrig mina skolsaker, så klis-
termärkena var i tryggt förvar, men en gång fick Sabina 
tag på min skolväska och ställde till med stor förödelse. 
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Hon tog ut och rev sönder alla mina klistermärken. Min 
skolväska var allt jag hade av privatliv, och jag var tvungen 
att skydda den från alla. Jag var rasande. Hur kunde hon? 
Det där var min enda privata zon, och nu visste alla om den.

En annan gång fick Zakir och Billy tag i mitt pennfodral. 
De tyckte att det var hur roligt som helst. Bros var ett 
töntigt popband för småflickor, och de tyckte att jag var 
riktigt patetisk som gillade dem. De skrattade åt mig för 
att jag försökte gömma klistermärkena och sa åt mig att 
sluta vara så tjejig. Och de retade mig i flera veckor för 
att jag var kär i Luke Perry. 

Jag var så arg på dem. 
”Vad glor ni på? Det är hemligt! Vem sa att ni fick rota 

i min väska?”
Ju mer irriterad jag blev, desto mer triggade det dem att 

reta mig och skratta åt mig. Men jag visste i alla fall att 
de inte skulle säga något till pappa. Vi hade hemligheter 
allihop, och på ett sätt skyddade vi varandra.
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Kapitel 10

Motstånd, ljuva motstånd

när jag var tretton år började jag ifrågasätta min tillvaro. 
Varför präglades hela mitt liv av mörker och kränkningar? 
Varför var jag så tyngd av slavarbete? Stöttepelarna i mitt 
liv – min kultur, min familj, min tro – började luta och 
vackla.

Det verkade som om min pappas hemska drifter tändes 
ännu lättare nu när jag var i puberteten. Jag kunde bara 
undvika honom genom att gå i skolan och hålla mig borta 
så mycket som möjligt. Men den stunden kom alltid när 
han hittade mig hemma och jag blev nerdragen i källaren.

När han hade tröttnat på att förgripa sig på mig brukade 
han säga till min mamma att släppa ut mig. Han stod 
inte ens ut med att se mig efteråt. Jag misstänker att det 
berodde på att jag var en levande påminnelse om hans 
syndiga beteende. Han skulle ha varit lyckligare om jag 
dog, för så länge jag levde fanns jag där som en förebråelse. 
Om han träffade på mig efter övergreppen for han ut mot 
mig (inför vem som än såg det) och slog till mig.

”Hon kommer aldrig att hitta en man”, fnös han medan 
min syster Sabina såg på. ”Hon är alldeles för ful och dum! 
Vem skulle vilja ha henne? Hon duger inte åt någon!”
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Jag stirrade tyst ner i golvet medan han väste åt mig:
”Där fick hon för att hon är så smutsig och värdelös.”
Jag förstod mig inte på min dysfunktionella familj. Det 

var inte bara det att den naturliga kärleken mellan föräldrar 
och barn saknades – det här var en grym parodi på den 
kärleken. Jag kunde inte för mitt liv förstå hur mamma 
kunde spela med. Varför tillät hon detta?

Vad gäller pappa hade jag börjat erkänna för mig själv 
hur mycket jag avskydde honom. Jag hade slutat hoppas 
att han på något sätt skulle förändras och acceptera och 
älska mig som sin dotter. Jag visste att det aldrig skulle 
hända. Och jag förstod att jag inte behövde hans förlåtelse, 
eftersom det verkliga mörkret var helt och hållet hans eget.

Jag trodde mindre och mindre på det som min familj 
trodde på, men samtidigt hade jag inget alternativ. I sko-
lan fick vi lära oss om världsreligionerna. Jag visste inte 
mycket om judendom eller buddhism eller hinduism, 
och för första gången började jag på allvar tänka på de 
många olika religiösa vägarna och trossystemen. Vår 
lärare talade om varje religion med lika mycket respekt, 
vilket gav intrycket att världens stora religioner var ett 
smörgåsbord som vi kunde välja från.

Pappa ansåg att alla religioner utom islam var förhatliga, 
liksom ateismen. Islam var den enda sanna tron. Det var 
hans främlingsfientlighet och intolerans, som jag hade 
hört honom gorma om nästan varje dag i mitt liv, som 
gjorde att jag fascinerades av andra religioner och tankar. 
När jag skrev i min dagbok eller gick och funderade för 
mig själv på väg till skolan var jag nyfiken och prövande.

På lektionerna fick vi lära oss att människor kan 
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konvertera från en religion till en annan. Det var en re-
volutionerande tanke. Jag hade tagit för givet att man föds 
in i en religion och blir kvar i den tills man dör. Det var 
otänkbart att någon i min omgivning skulle omvända sig 
från islam. Viskningar och skvaller gjorde klart att de som 
konverterade inte förtjänade något annat öde än döden.

Jag började söka svar på mina frågor om islam – frågor 
som jag inte skulle få svar på förrän flera år senare. I 
skolbiblioteket såg jag en engelsk översättning av Koranen, 
men jag visste att pappa inte skulle låta mig läsa den. Pappa 
hävdade att Koranen, så som den var skriven på arabiska, 
var en exakt återgivning av Guds ord. Översättning var 
detsamma som förvanskning, och Koranen förmedlade 
inga andliga sanningar på andra språk. Det faktum att 
ingen av oss – inte heller pappa – förstod arabiska tyck-
tes inte bekymra honom. Det som pappa trodde stod i 
Koranen hade han fått lära sig i Pakistan när han växte upp, 
dels i madrasan och dels genom hur islam praktiserades i 
hans hemby. Han hade aldrig ifrågasatt imamen. 

Detta hade lett till att han (som alla andra på vår gata) 
visste ganska lite om vad det egentligen stod i skrifterna. 
Och det enda vi visste var det pappa och några andra 
andliga ledare lärde oss. Ingen av oss ifrågasatte under-
visningen på den tiden.

I skolan började min religionslärare visa mig andra 
religiösa texter som jag kunde läsa: Bibeln på engelska, 
hinduernas Bhagavad-Gita, judarnas Torah och skrifter 
om buddhismens åttafaldiga väg. Efter alla år med kor-
anlektioner fick jag äntligen läsa religiösa texter som jag 
förstod. De talade till mig. Det gjorde också en del av 
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det som stod där. Jag tyckte mycket om berättelsen om 
den barmhärtige samariern. Kontrasten till min egen tro 
kunde inte ha varit mer uttalad.

Jag märkte att jag var intresserad av vad dessa andra 
religioner hade att säga om de troendes relation till Gud. I 
min uppfostran handlade islam om underkastelse – blind, 
smärtsam underkastelse. Samtidigt tycktes många av de 
andra religionerna kunna leda till sann upplysning. De 
som bekände sig till dem strävade efter en personlig, 
upplyftande relation med Gud, en som byggde på att man 
förstod Guds heliga budskap.

Jag var djupt förvirrad. Varför bad vi muslimer på 
arabiska fem gånger om dagen när vi inte förstod ett 
ord av de bönerna? Hela mitt andliga liv kändes som en 
utantillbön, ett obegripligt mummel.

En dag när jag var på väg hem från skolan såg jag en vit 
man med kniv som stod och skrek rakt ut i trädgården 
hos en vit kvinna som bodde på vår gata. Jag fick panik 
och ringde polisen, som kom och återställde friden. Som 
tack fick jag en ilsken utskällning av mina föräldrar.

”Hur vågar du ringa goray-polisen?” gapade pappa. 
”Varför blandar du dig i? Hon är inte en av oss – kan du 
inte bara låta saker vara?”

Kvinnan bodde visserligen på vår gata, men hon var vit 
och engelska, och det gjorde henne till en utomstående. 
Om någon anföll henne med kniv var det de vitas problem. 
Mannen i fråga utgjorde inget hot för oss pakistanska 
muslimer.

Sederna i min kultur, som innebar att man kunde strunta 
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i att någon blev knivhuggen, bara för att hon inte var en 
av oss, tedde sig obegripliga. Vilken sorts människor 
betedde sig på det viset? I min tankevärld fanns det ett 
oupplösligt samband mellan den grupp jag tillhörde och 
vår tro, och det som den händelsen lärde mig om islam 
blev avgörande.

För första gången funderade jag allvarligt på att rymma. 
Det kostade på att bli utnyttjad och behandlas som fa-
miljens slav i en dysfunktionell hemmiljö, och jag såg 
ingen anledning att stanna kvar för min tros eller mina 
landsmäns skull. Men vart skulle jag fly? Utanför min 
familj och min gata hade jag inte en enda släkting eller 
vän som skulle kunna erbjuda mig en fristad. 

Sedan var det en sak till. Om jag rymde och åkte fast 
skulle följderna bli oerhörda. Förutom det min pappa 
utan tvekan skulle göra mot mig visste jag hur det gick 
för flickor i min omgivning som tänjde på gränserna. De 
skickades ”hem” till Pakistan och tvingades att gifta sig. 
Sedan kom de aldrig mer tillbaka.

Så kom det sig att jag började fundera på självmord. 
Trots att pappa inte hade slagit mamma på flera år led 
hon fortfarande av kronisk huvudvärk som alltid blev 
sämre när han förgrep sig på mig. För att orka med tog 
mamma stora mängder paracetamol. Det fanns alltid 
tablettförpackningar i en låda i köket, och vi fick också 
lov att ta av dem om vi fick ont i huvudet. 

Jag räddade en liten pillerburk ur soporna och bör-
jade lägga smärtlindrande tabletter i den. Försiktigt tog 
jag en i taget ur familjeförrådet, och jag var säker på att 
mamma inte skulle märka det. Med tiden byggde jag upp 



116

ett försvarligt lager av små vita tabletter för att kunna ta 
livet av mig. Jag gömde burken bland kläderna på min 
hylla i garderoben.

Jag hade inte bestämt mig för att ta livet av mig, men jag 
kom närmare och närmare. Det fanns ingen utväg. Om 
jag kom till en punkt där jag inte kunde fortsätta visste 
jag var mina tabletter fanns. De var löftet om slutgiltig 
befrielse från min pappa.

Jag var nästan fjorton år. Om jag hade fått höra att 
jag skulle skickas till Pakistan för att giftas bort tvivlar 
jag inte en sekund på att jag skulle ha svalt varenda en 
av tabletterna. De var min försäkring, min mörka och 
förtvivlade befrielse.

Jag levde ständigt med känslan att vara fången mellan två 
världar. Jag passade inte in i min egen kultur, eftersom jag 
drogs till mina engelska vänners kultur. Men jag passade 
inte in där heller, eftersom jag var mörkhyad, muslim och 
pakistanier. Jag var långtifrån tillfreds med min identitet 
som pakistansk muslim – ja, jag började faktiskt tycka 
direkt illa om den. Men vad hade jag för val?

Det blev inte bättre av att jag alltid gick klädd i shalwar 
kamiz. En gång i månaden slapp vi ha uniform i skolan. På 
sådana dagar visade tjejerna upp det senaste modet, som på 
den tiden var en sorts skrikiga, blanka träningsoveraller 
i nylon. Tjejerna kompletterade dem med stora ringar i 
öronen, håret i hästsvans och ett tjockt lager smink. Det 
enda jag hade att ta på mig var samma gamla ljusgula 
shalwar kamiz och huvudduk, och varken smink eller 
smycken. Jag skämdes så.
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Mina kompisar låtsades inte märka vad jag hade på mig, 
men alla var inte lika snälla. Jag var blyg som det var, och 
det blev inte bättre av att folk skrek ”paki” efter mig i 
korridoren. Det enda jag ville var att passa in.

Jag önskade mig en glittrig träningsoverall. Den jag 
drömde om skulle vara turkos, och jag skulle ha ljusrosa 
läppstift och blå ögonskugga. Jag kände på mig att jag 
skulle vara riktigt fin i det.

Nu när Skip hade flyttat umgicks jag mest med Sonia, 
en liten, söt tjej med långt svart hår och stora bruna ögon. 
Hon var klasskamrat med min syster Sabina. Redan vid 
elva års ålder hade Sonia en rebell i sig, och det förde oss 
samman.

Sonia bodde i ett radhus i viktoriansk stil som låg mellan 
vår gata och hållplatsen där skolbussen stannade. Hennes 
föräldrar var indier och hade bott i England ungefär lika 
länge som mina. Till skillnad från mina föräldrar talade 
de dock utmärkt engelska och arbetade i det vanliga 
samhället – hennes pappa på kontor och hennes mamma 
som sjuksköterska. Sonias mormor hade varit läkare i 
Indien, och i hennes familj förväntades kvinnor utbilda 
sig och vara självständiga. 

Sonia levde ett mycket friare liv än jag. Hon fick åka 
in till centrum och träffa kompisar. Hon hade alltid väs-
terländska kläder. Samtidigt fick hon stå ut med elaka 
kommentarer från sin mamma, som alltid tjatade om 
att Sonias näsa var för stor – det talades till och med om 
plastikkirurgi.

Sonia berättade för mig om sina problem, om att hon 
hade börjat tro att näsan gjorde henne ful. Jag försökte 
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visa sympati, men ur mitt perspektiv hade hon inget att 
beklaga sig över. I gengäld pratade jag med henne om hur 
mycket jag avskydde att gå omkring i shalwar kamiz och 
inte få lov att träffa mina kompisar på stan.

Men det verkliga mörkret dolde jag. Jag kunde inte förmå 
mig att prata om hur pappa hade slagit och utnyttjat mig 
under de senaste åtta åren. Någonstans kände jag skuld 
över det som hände, och jag kunde absolut inte dela de 
skuldkänslorna med någon. Eftersom jag var rädd att 
förlora en underbar vän (om hon skulle få reda på hur 
smutsigt och sjukt mitt familjeliv var) nöjde jag mig med 
att beklaga mig över klädproblemet.

”Okej – det finns ett enkelt sätt att komma runt det”, 
sa Sonia med ett okynnigt leende. ”I morgon behöver 
man inte ha uniform, eller hur? Kom hem till mig innan 
du går till skolan. Mina föräldrar går till jobbet tidigt. Vi 
har ju ungefär samma storlek, så du kan ta på dig mina 
kläder. Vi kan klä upp oss tillsammans!”

Jag var överlycklig. Utan att tänka på riskerna gick jag 
hemifrån en kvart tidigare nästa dag och skyndade mig 
hem till Sonia. Hon öppnade dörren och drog in mig.

Sonia hade ett eget rum på övervåningen. Det var rent 
och prydligt jämfört med mitt överbelamrade rum, och 
hon hade hängt upp affischer med popband och tv-serier 
som både hon och jag älskade.

Vi rotade igenom hennes kläder och valde snabbt ut ett 
par tajta jeans och en enkel t-shirt. När jag klädde på kände 
jag en härlig, ilande spänning. För första gången hade 
jag på mig ett par byxor och kände jeanstyg mot huden!

Jag stoppade ner min shalwar kamiz och min hijab i 
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skolväskan. Vi hann precis sminka oss innan det var dags 
att gå: eyeliner, mascara och lite rött läppstift. Mamma 
hade sminkat mig ett par gånger när vi skulle på bröllop 
i moskén, så jag visste ungefär hur man gjorde. Sonia 
visade mig resten. Sedan fixade hon mitt hår. Vi tittade 
i spegeln ovanför hennes toalettbord och kom fram till 
att vi var hur snygga som helst!

När vi kom ut på trappan blev jag rädd för ett ögonblick. 
”Sonia”, viskade jag, ”tänk om någon ser mig!”
Hon log tillbaka. 
”Kom nu! Du är jättefin. Och ingen kommer att märka 

det … Förresten måste vi gå nu, annars kommer vi försent.”
Jag var säker på att någon av mina landsmän skulle få 

syn på mig, och så blev det. När vi stod på busshållplatsen 
fick jag plötsligt se Amina och Ruhama från min gata. 
De studsade till.

”Oj! Är det du, Hannan?” frågade Amina.
”Var fick du kläderna ifrån?” tillade Ruhama.
”Det har inte ni med att göra” svarade jag med en röst 

som var vass och aningen hotfull.
Jag ville inte att det skulle bli någon stor sak av det – jag 

visste hur snabbt skvallret spreds på East Street. Nyheten 
om att jag hade gått till skolan med smink, utan hijab, 
skulle sprida sig som en skogsbrand. Men jag hade bestämt 
att jag skulle få känna mig normal, om det så bara var för 
en dag, vad som än hände efteråt, och jag hoppades att 
Amina och Ruhama, som hade lov att gå i västerländska 
kläder, skulle hålla tyst.

Vi kom fram till skolgrindarna, och för första gången 
i mitt liv skämdes jag inte över mina kläder. Jag hade valt 
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att klä mig så här. Det var en lycklig känsla, som att hjula 
på en blomsteräng.

Det fanns förstås en person som kom med elaka kom-
mentarer: min lillasyster Sabina. 

”Varför har du sådana där kläder på dig?” frågade hon 
på punjabi. Hon hade ett hånfullt leende i ansiktet.

”Var fick du tag i de där grejerna – sådana där gori-
grejer?”

”Det är Sonias”, svarade jag, och pratade medvetet 
engelska. ”Vad är problemet?”

”Hon är hindu”, sa Sabina och satte näsan i vädret. 
”Varför har du på dig en hindus kläder?”

”Vad spelar det för roll?” invände jag. ”Jag gillar de här 
kläderna, och jag tänker fortsätta att ha dem.”

Jag chansade på att Sabina inte skulle ta risken att 
skvallra hemma. Om hon gjorde det skulle jag berätta 
för alla hennes kompisar i skolan att hon var en tjallare. 
Hemma var Sabina tjallare till sin natur, men ingen i 
skolan gillade den typen.

Äntligen kände jag mig som en i gänget.
Efter skolan var kusten klar. Sonia och jag tog bussen 

hem och gick tillbaka hem till henne där jag genomförde 
den motsatta förvandlingen. Av med jeansen och t-shirten, 
av med sminket. Håret blev till en fläta igen. Jag klädde 
på mig min shalwar kamiz och satte sjalen på huvudet. 
När jag kom tillbaka till vår gata såg jag ut precis som 
när jag hade lämnat den.

Det var min skönaste protest hittills. Från och med den 
dagen bytte jag om hos Sonia de dagar då vi inte behövde 
ha uniform. Hon var min medbrottsling. Jag ville inte 
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tänka på vad mina föräldrar skulle göra om de fick reda 
på det. Pappas vrede skulle inte veta några gränser.

Ändå var jag beredd att ta den risken. Belöningen var 
en okomplicerad, härlig frihetskänsla som betydde allt 
för mig. Min familj styrde över allt annat i mitt liv – vem 
jag trodde på och hur, vad jag hade på mig, vad jag gjorde 
med min tid, till och med min egen kropp.

Äntligen hade jag gjort något av egen fri vilja, och det 
gav mersmak. 
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Kapitel 11

Inte som andra

när jag var fjorton vandrade Raz in i våra liv igen. Han 
hade varit borta i över tre år, och vi hade inte fått veta 
något om att han skulle komma hem. Mamma kramade 
honom och Raz brast i gråt. Jag blev chockad över hur 
Raz såg ut och hur dåligt han verkade må.

Raz var som en helt annan människa efter sina år i 
madrasan i Pakistan. Ansiktet hade åldrats och han var 
plågsamt mager. Det värsta var att hans tillit och livsglädje 
tycktes ha dött. Det var som om ljuset i hans ögon hade 
brunnit ut och ersatts av ett tomt, uttryckslöst mörker. 

Raz sa inte ett ord till mig om vad som hade hänt.
En dag fick vi höra om en vän till Raz som snart skulle 

åka till en madrasa i Pakistan.
”Han får inte åka!” utbrast Raz. ”Låt honom inte åka 

dit. Han kommer att avsky det. Det kommer att ta död 
på honom!”

Mamma visste inte vad hon skulle säga.
”Varför?” vågade jag mig på att fråga. ”Varför kommer 

han att avsky det? Vad är det som är så hemskt med det, 
Raz?”

Raz tittade ner i golvet. ”Det hemska är att de ger en 
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stryk”, mumlade han. ”Det hemska är att de ger en stryk 
om man gör fel. Och de smäller inte bara till en med en 
käpp som i moskén. De klipper till så att man hamnar på 
golvet, och sedan blir man slagen och sparkad i timmar. 
Det är tortyr. Det är det de gör. De torterar en …”

Jag lyssnade med växande förfäran. 
”En dag klarade jag inte att uttala en av surorna på rätt 

sätt. Jag försökte och försökte, men jag kunde bara inte få 
till det perfekt. Då gav de mig stryk, och sedan låste de in 
mig i ett hemskt, mörkt rum i flera dagar. Du får stanna 
där inne tills du lär dig att göra rätt, och du kommer att 
dö där inne om du inte gör det. Och det hände andra 
saker också …” 

Raz röst ebbade ut i betryckt tystnad. Han vågade 
inte säga mer.

”Jag vill aldrig någonsin tillbaka dit”, sa Raz till sist. 
”Om någon försöker skicka tillbaka mig tar jag livet av 
mig innan dess …”

Den bror jag kände och älskade hade brutits ner och 
slitits sönder och ersatts av en sårad ung man med rädslan 
som drivkraft. Senare i livet skulle Raz komma att drab-
bas av svåra psykiska problem, och ärren från madrasan 
skulle aldrig blekna helt och hållet. Min far hade lyckats 
stöpa om Raz i sin egen form.

Det som drabbade Raz är alltför vanligt. Många mad-
rasa-skolor i Pakistan förbereder pojkar för att utkämpa 
jihad, ett heligt krig, mot västvärlden. De tar pojkarna 
från deras familjer i en ömtålig ålder, torterar dem och 
bryter ner deras psyken. När pojkarna väl kan kontrol-
leras indoktrineras de med hat och skickas iväg för att bli 
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kanonmat. Raz undkom det våldsamma ödet, men han 
hade tvingats välja en ensam, brutal väg i livet.

Längst upp på vår gata hade kommunen byggt en ny 
skola för långtidsarbetslösa och personer med inlärnings-
svårigheter. Många av mina landsmän tog illa vid sig av 
att handikappade och bidragstagare skulle komma till vår 
gata. De flesta vuxna betraktade dem som de allra lägst 
stående i det engelska samhället och undvek kontakt så 
långt det var möjligt.

Många i mina föräldrars generation ansåg att ett han-
dikappat barn hade straffats av Gud för sina föräldrars 
synders skull. Det var en skam för hela familjen. På den 
pakistanska landsbygden dödades ofta barn som föd-
des med handikapp. Om de fick leva gömdes de undan 
inomhus, kanske för resten av livet.

Skips äldsta syster Zaria hade en dotter som var handi-
kappad. Hon var svag i kroppen och kunde inte hålla sig 
själv uppe. När Zarias familj hade gäster hemma gömde 
de den lilla flickan i ett av sovrummen. De älskade sin lilla 
flicka, men de kunde inte slippa undan det som religionen 
och traditionen tvingade dem att göra. Ibland lekte Skip 
och jag med henne, och genom att umgås med henne 
lärde jag mig att den syn på handikappade människor 
som fanns i min omgivning var felaktig.

De dagar då skolan var öppen rådde en spänd stämning 
i området när ”värstingarna” och de handikappade kom. 
Det här var naturligtvis höjden av hyckleri – många på 
vår gata levde på statliga bidrag, däribland min pappa. 
Men det var alltid skillnad på oss och dem.
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När det gällde min pappa gjorde hans ställning som 
imam att hans handlingar per definition var förträffliga. 
Pappa hävdade att hans dåliga rygg hindrade honom 
från att arbeta över huvud taget, och han fortsatte att ta 
emot pengar från staten samtidigt som han tjänstgjorde 
i moskén varje dag. Han kunde ha lärt sig engelska, eller 
lärt sig att köra bil och blivit taxichaufför. Men pappa själv 
ansåg att han förtjänade allt som de vita var villiga att ge 
honom. Han tycktes inte känna sig det minsta skyldig 
för att hela hans familj på åtta personer levde på bidrag. 
Han såg det inte som ett moraliskt dilemma att ta emot 
pengar från en stat han föraktade för att kunna vara sin 
grupps andlige ledare.

Värstingarna var förstås inte alls som pappa. De var 
fördärvade. De hade på sig trasiga jeans och skinnjackor, 
och på rasterna stod de utanför skolan och rökte och 
drack. Billy och Zakir tyckte kanske i hemlighet att de 
såg coola ut, men mina bröder var väldigt plikttrogna och 
ville arbeta hårt och komma någonvart.

För de mesta struntade värstingarna i oss. Jag var rädd 
när jag gick förbi dem, särskilt om de hade druckit, men 
de skrek inte förolämpningar åt oss eller misshandlade oss. 

Men allt förändrades när Kuwaitkriget började. Det 
blev väldigt besvärligt för oss på gatan. Varje gång vi gick 
förbi skrek de: ”Pakier! Saddam-kramare! Djävla pakier!”

Det faktum att våra familjer härstammade från Pakistan, 
som hörde till Asien, och att vi inte var irakiska araber, 
tycktes ha undgått dem. Vi var mörkhyade och muslimer, 
och det räckte.

En dag gick jag förbi tillsammans med min äldste bror 
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Zakir, och ett gäng skinnskallar vände sitt hat och sin 
bitterhet mot oss med full styrka.

”Pakidjävlar! Små pakidjävlar! Varför far ni inte åt h-e 
och åker hem?”

”Håll käften!” skrek Zakir ilsket tillbaka. ”Håll käften! 
Det här är mitt hem!”

En av skinnskallarna hoppade ner från tegelmuren där 
han hade suttit och slöat, sprang efter Zakir och klippte 
till honom. Ögonblicket därefter hade hela gänget kastat 
sig över honom som en flock hundar. De slog och sparkade 
min bror samtidigt som de skrek:

”På honom! På den pakidjäveln! Sparka in skallen på 
honom!”

En kort stund försökte Zakir kämpa emot, och sedan 
föll han till marken i en skur av slag. Han låg på marken, 
hoprullad till en boll, och försökte förtvivlat skydda 
huvudet med armarna. Jag skrek och skrek medan skinn-
skallarna fortsatte att sparka på honom. Som tur var 
hörde Ahmed, farbror Kramats son, att jag skrek, och 
rusade fram för att hjälpa Zakir. När ytterligare några 
av männen på gatan slöt upp såg skinnskallarna vartåt 
det lutade och tog till flykten.

Zakir låg på marken och vred sig av smärta. Jag var 
livrädd. Hur illa skadad var han? Blodet rann ur näsan. 
Långsamt och försiktigt hjälpte vi Zakir att resa sig, och 
han sa att det gjorde hemskt ont i revbenen där skinnskal-
larna hade sparkat med sina tunga kängor.

”Hur är det med dig?” frågade Ahmed. ”Vill du att jag 
ska köra dig till sjukhuset?”

”Jag mår bra”, svarade Zakir och spottade ut ännu mer 
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blod. ”Inget tjafs. Jag vill inte ha något tjafs. Jag vill bara 
hem. Mamma kan snygga till mig.”

Zakirs näsa såg ut att vara knäckt, och läpparna var 
spruckna och blodiga. Han hade början till en blåtira. 
Mamma blev förskräckt när hon såg vad goray-värstingarna 
hade gjort med honom. När hon hade baddat Zakirs sår 
pratade hon med den pakistanske polismannen som bodde 
granne med oss, och han bad polisen att åka till skolan och 
ställa en del frågor. Men ingenting mer gjordes. Och ingen 
på vår gata ville egentligen att något skulle göras heller.

Alla ville bara att hela saken skulle försvinna. Om någon 
greps och åtalades skulle det bara bidra till ovälkommen 
uppmärksamhet för oss. Vi höll oss för oss själva – det 
var så det var på East Street. 

Från den dagen hände det aldrig att någon gick ensam 
förbi skolan. Skinnskallarna förstod att alla hos oss höll 
ögonen öppna, och de gjorde aldrig något mer än att ropa 
förolämpningar.

Överfallet påverkade inte min syn på vita. De flesta 
av mina vänner i skolan var vita, och de försvarade mig. 
Däremot påverkade det min syn på skinnskallar. Jag kom 
fram till att deras släkte påminde lite om mitt eget: de 
drevs av blinda fördomar och okunskap.

I skolan började äldre pojkar som inte kände mig att 
kalla mig för ”paki” och ”Saddam-kramare”. Som tur 
var stod Lara på min sida, och ingen pojke ville stöta sig 
med den vackraste flickan i årskursen. 

”Låt henne vara, din idiot!” sa hon, med ursinnet 
lysande ur ögonen. ”Hon har inget med det att göra! 
Alltså – Pakistan, Irak. Fattar du skillnaden? Bäst att 
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du stänger käften innan du säger något ännu dummare, 
eller vad tror du?”

De flesta av mina muslimska landsmän var emot Saddam 
eftersom han var en sekulariserad ledare som inte till-
lämpade sharialagarna och andra muslimska sedvänjor i 
Irak. Samtidigt ogillade sådana som min far att brittiska 
soldater förde krig i ett muslimskt land. 

”Titta på dem!” utbrast pappa ilsket när det var nyheter 
på tv. ”Goray som tågar runt överallt på muslimsk jord. 
De håller på att ta över muslimernas områden!”

Det faktum att inga muslimska länder ville eller kunde 
föra krig för Kuwaits räkning betydde inget för min far.

På mrs Zorbas engelsklektioner fick jag i uppgift att skriva 
en bokrecension och läsa upp den för klassen. Jag valde 
Dödssynden av Harper Lee, en roman som handlar om 
en vit familj i den amerikanska södern. Pappan i familjen, 
Atticus Finch, måste försvara en svart man som står 
oskyldigt anklagad för att ha våldtagit en vit flicka. Jag 
uppfattade boken som ett lidelsefullt upprop för tolerans 
och för det nödvändiga i att låta andra leva som de vill 
– den sortens budskap som min far och skinnskallarna 
tydligen aldrig hade hört.

När det blev min tur att läsa upp recensionen var jag så 
nervös att jag mådde illa. Någonting brast i mig när jag 
stod där inför klassen, och jag sprang in på tjejtoaletten 
och grät hysteriskt. Jag kände mig totalt misslyckad.

I början av nästa engelsklektion ställde sig mrs Zorba 
längst fram i klassrummet och meddelade att hon skulle 
läsa en utmärkt recension för att klassen skulle ha ett 
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exempel att följa. Färgen steg på mina kinder när jag hörde 
min text läsas upp, men som tur var berättade inte mrs 
Zorba att det var min uppsats.

Hemma var det aldrig någon som hade sagt att jag var 
bra på något, men i skolan fick jag uppmärksamhet för det 
jag kunde. Det året fick jag Bermford Comprehensives 
premium i engelska. Ingen av mina bröder hade fått pre-
mium i skolan tidigare. Jag var stoltare än någonsin när 
jag läste upp brevet för mamma, och hon verkade bli glad. 
Pappa brydde sig förstås inte om det, men han använde 
det åtminstone inte som en ursäkt för att misshandla mig.

Vid det här laget hade både Zakir och Billy börjat på 
universitetet. Prisutdelningen på skolan skulle äga rum på 
kvällen, och ingen av mina föräldrar ville gå dit. Eftersom 
jag inte fick lov att gå ut ensam på kvällen såg det ut som 
om jag skulle missa den. Som tur var erbjöd sig Raz att 
följa med som min ledsagare. 

”Vet du vad”, sa Raz när han följde mig till skolan den 
kvällen, ”du har varit riktigt duktig. Du ska känna dig 
nöjd med dig själv. Det här är din stora dag.”

Jag ville krama Raz och säga hur tacksam jag var för att 
han hade gått med på att följa med mig. Men hemma hos 
oss visade vi aldrig att vi tyckte om varandra. Den enda 
fysiska kontakt jag fick var min fars obscena stönande 
och tafsande i källaren.

I mitt premium ingick en check på 29 pund som skulle 
användas till bokinköp. Jag valde en engelsk ordbok, den 
dyraste boken i affären. Borgmästaren delade ut priset 
och ordboken till mig inför lokalnyheternas kameror, 
och jag kunde nästan inte fatta att jag var med om detta.
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Ordboken var min första egna bok, förutom Koranen. 
Den betydde enormt mycket för mig. Jag placerade den 
vördnadsfullt i mitt gömställe ovanpå garderoben och 
hoppades mot alla odds att ingen skulle hitta den.
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Kapitel 12

Skolkaren

tyvärr var mitt premium i engelska en enskild ljusglimt 
på min allt dystrare meritlista i skolan. Efter att jag hade 
haft på mig Sonias kläder för första gången växte sig mitt 
motstånd allt starkare och tog sig uttryck i att jag blev 
mer och mer labil och frustrerad i skolan.

En dag satt vi i ett klassrum som låg intill ett förråd. 
När vår nya lärare gick in för att hämta material flög jag 
blixtsnabbt upp, slog igen dörren och låste den från utsidan.

För ett ögonblick stirrade alla förundrat på mig, och 
sedan började de skratta. Jag hade alltid varit en sådan 
tyst elev. Wow! Kolla vilket bus Hannan hittade på! Tänk 
att hon kunde sånt!

Jag hörde hur läraren skrek och bankade på dörren. 
Jag fattade inte vad som hade flugit i mig. Ju längre tid 
som gick, desto mer panikslagen blev läraren. Precis 
samtidigt som lektionen var slut låste jag upp dörren 
och rusade ut tillsammans med alla andra i flocken som 
dolde min skuld. Jag visste att ingen skulle skvallra, men 
så småningom blev jag påkommen och fick kvarsittning, 
och fem hundra gånger fick jag skriva: Jag ska aldrig mer 
låsa in min lärare i förrådet.
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Mrs Zorba kom och ville prata med mig. 
”Jag hörde att du låste in din nya lärare i förrådet. Det 

var inte likt dig. Vad är det som händer?”
Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga, så jag ryckte 

bara på axlarna. Jag förstod inte ens själv varför jag hade 
gjort det. Jag gjorde uppror på alla sätt jag kunde, men det 
var inte på något medvetet plan. Jag hade så få möjligheter 
att bryta mig ur den tvångströja jag levde i hemma att jag 
grep alla sådana tillfällen i skolan.

Jag började skolka. Det fanns en gränd några kvarter 
från skolan där vi flickor kunde sitta och prata. Det fanns 
sällan några pojkar att flörta med, men det fanns alkohol 
och cigaretter. Ägaren till en butik som låg runt hörnet 
hade inget emot att sälja billig cider och enstaka cigaretter 
för tio pence till skolkande elever.

Jag tog ett bloss på en cigarett och prövade att dricka 
cider, och inget av det tilltalade mig i sig. Men i min 
kultur var det haram både att röka och att dricka, och 
jag kände mig upplivad när jag fick möjlighet att trotsa 
mina föräldrar. Eftersom de varken kunde läsa eller skriva 
engelska visste jag att jag aldrig skulle få några större 
problem för att jag skolkade – jag kunde alltid skriva 
mina egna frånvarolappar eller förhindra att de fick veta 
hur jag uppförde mig.

Det ständigt växande problemet var å andra sidan inte 
hur jag skulle komma ifrån skolan utan hur jag skulle 
kunna fly hemifrån. Jag plågades allt mer av det eviga 
hushållsarbetet och skräcken för vad pappa skulle kunna 
göra om jag provocerade honom på något sätt. Om mina 
kompisar ville skippa skolan för att få mer tid hemma ville 
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jag till varje pris undvika att gå hem.
Ibland var jag så rädd för att gå hem att jag satt kvar i 

klassrummet efter skoldagens slut och vägrade att gå. Jag 
gjorde det framför allt på mrs Zorbas lektioner, för jag 
kände att jag kunde lita på henne. När mrs Zorba packade 
sin väska eller torkade av tavlan kunde hon titta upp och 
få se mig ensam i bänken. 

”Är du fortfarande här, Hannan?” sa hon. ”Har du 
inget hem att gå till i dag?”

”Ett hem har jag ju”, mumlade jag. ”Det är bara det att 
jag inte vill gå dit.”

”Varför inte det?” frågade hon försiktigt.
”Det är hemskt hemma”, mumlade jag. ”Jag hatar det.”
Mrs Zorba försökte få mig att förklara. Efter ett tag 

berättade jag för henne om en liten del av orsaken. 
”Jag är som familjens slav. Jag måste sköta all matlag-

ning, städning, tvätt … Jag är så slut och trött på alltihop.”
Ibland började jag gråta när jag pratade med mrs Zorba. 

Hon var mycket förstående. Hon brukade ge mig en 
näsduk att torka ögonen med. Men även om hon försökte 
hjälpa mig visste hon nästan inget om hur mitt liv egent-
ligen såg ut. Hon brukade föreslå att jag skulle sätta mig 
ner med mamma och pappa och prata med dem om vad 
som var fel. Jag fick anstränga mig för att inte tala om för 
henne hur naiva och missriktade hennes råd var. Minsta 
försök till uppriktigt samtal med mina föräldrar skulle 
bara leda till ett nytt våldsamt övergrepp.

Jag sa till mrs Zorba att jag skulle försöka följa hen-
nes råd, men det var lögn. Ju mer underligt jag betedde 
mig och ju mer jag skolkade, desto mer bekymrad blev 
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hon. Till slut förstod hon att något måste vara riktigt fel 
hemma hos mig. 

”Jag är riktigt orolig för dig, Hannan”, sa hon. ”Det är 
något som inte är som det ska hemma, eller hur? Det är 
därför du inte vill gå från skolan. Kan du inte berätta för 
mig? Jag kan ju inte hjälpa dig om jag inte vet vad som 
egentligen är problemet.”

Jag började gråta. Det fanns inte på kartan att jag skulle 
kunna förmå mig till att berätta om övergreppen. Vad 
skulle hon tycka om mig om jag gjorde det? Hon skulle 
bli äcklad och förfärad. Min favoritlärare skulle definitivt 
inte vilja ha något mer att göra med en sådan smutsig 
liten flicka.

”Min pappa är inte snäll mot mig”, snyftade jag. ”Ibland 
slår han mig.”

Mrs Zorba försökte trösta: ”Jag är så ledsen, Hannan, 
jag är så ledsen”, sa hon. ”Ingen förälder får slå ett barn. 
Är det något mer?”

Jag sa inte ett ord till. Jag bara grät och grät.
”Vet du vad, jag vill prata med biträdande rektorn om 

att jag är orolig”, sa mrs Zorba trevande. ”Får jag det för 
dig?”

”Nej, det får du inte. Snälla, berätta det inte för någon. 
Snälla.”  

Jag ville inte att mrs Zorba skulle säga något till någon, 
för jag ville inte att pappa skulle få veta det. Om han fick 
minsta vink om att jag eventuellt skulle skvallra på honom 
kunde jag inte ens föreställa mig vad straffet skulle bli. 
I mina ögon var min pappa allsmäktig. Hur skulle jag 
någonsin kunna trotsa honom?
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Mrs Zorba suckade. 
”Jag är väldigt ledsen, Hannan, men jag får inte hålla 

tyst om det här. Det är min plikt som lärare att rapportera 
sådana här saker. Om en elev är så här ledsen är det ett 
tecken på att hon verkligen behöver hjälp. Jag måste säga 
något, särskilt om jag tror att situationen är farlig för dig 
eller någon annan i din familj.”

Jag är säker på att mrs Zorba misstänkte att det handlade 
om mer än fysisk misshandel. Tecknen fanns där. Hon 
hoppades att jag kanske skulle öppna mig mer för en 
socialarbetare, men jag var livrädd för det.

”Jag kan inte prata med någon annan! Jag råkar illa ut 
om jag gör det. Jag vill bara prata med dig.”

”Hör på mig, Hannan – du kommer inte att råka illa 
ut. Du ska inte vara orolig. De här människorna är pro-
fessionella, och du har rätt att prata om du vill det. De 
pratar med tonåringar hela tiden. De är vana att bevara 
hemligheter. De finns här för att hjälpa dig. Det kommer 
att ordna sig.”

Mrs Zorbas ord lugnade mig, och jag gick med på att 
prata med någon. En vecka senare satt jag utanför biträ-
dande rektorns arbetsrum och var så orolig att jag nästan 
mådde illa. Men det fanns en del av mig som verkligen 
ville prata med någon. Jag letade förtvivlat efter en utväg. 
Kanske skulle jag till slut få lämna ifrån mig all smuts och 
skuld och skam?

Jag visades in i mottagningsrummet.
”Hannan, det här är din socialarbetare”, sa rektorn och 

pekade i riktning mot en ensam figur borta vid fönstret. 
”Han heter Omer.”
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Jag kände det som om jag hade fått ett slag i magen. 
Jag grep tag i skrivbordet för att få stöd samtidigt som 
synfältet krympte till en mörk tunnel. De kunde väl ändå 
inte ha … Men det hade de: Omer, min socialarbetare 
och förmente räddare i nöden, var pakistansk muslim. 
Jag kände inte igen just honom, men det behövdes inte. 
Han var en av oss.

Omer var klädd i jeans och jeansskjorta. Han var lång 
och hade skäggstubb och såg ut att vara ett par år över 
trettio. Han såg ut att ha anpassat sig till västvärlden. 
Medan jag kämpade för att andas försökte han sig på ett 
leende. 

”Hej. Visst är det Hannan du heter? Jag heter Omer. 
Jag har kommit hit från socialkontoret i South Bermford 
för att prata lite med dig – okej?”

South Bermford. Det var för nära. Det rådde inget tvivel 
om att Omer måste känna min pappa. Jag fick panik. 
Vad skulle jag göra? Skulle jag häva ur mig att allt var ett 
stort missförstånd? Det är inga problem hemma – läraren 
fattade fel. Mitt liv hemma är en dans på rosor!

Det hade över huvud taget inte föresvävat mig att de 
skulle kunna skicka en landsman och muslim för att 
prata med mig. De kanske trodde att någon som kom 
från samma religion och kultur som jag själv skulle få 
mig att känna mig mer avslappnad, men faktum är att 
ingen socialarbetare skulle ha kunnat skrämma mig mer. 
Jag undrade om min pappa kanske skulle döda mig den 
här gången.

Jag blev medveten om att Omer stirrade underligt på 
mig.
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”Hannan? Hannan?” sa han uppfodrande. ”Hörde du 
vad jag sa nyss?”

Jag skakade på huvudet. ”Nej. Ursäkta. Vadå?” mumlade 
jag.

”Jag frågade om du mår bra”, sa Omer en gång till. ”Du 
ser hemsk ut, vit som ett lakan. Jag är inget spöke. Jag är 
en helt vanlig socialarbetare. Det finns ingen anledning 
att vara rädd.”

Det finns all anledning att vara rädd, tänkte jag.
”Dina lärare sa att du har haft en del problem hemma”, 

sa Omer uppfordrande. Samma leende igen. ”Vad är det 
för slags problem, Hannan?”

Omer försökte locka mig att prata. Han log så mycket 
och var så uppmuntrande att jag så småningom började 
slappna av lite grann. Han ställde massor av frågor och 
verkade sympatisk. Det kanske var fel av mig att döma 
honom så hårt, tänkte jag. Det fanns många bra människor 
bland mina landsmän. Det kanske inte var farligt för mig 
att prata med honom. 

Omer frågade mig varför jag inte ville gå hem när skolan 
var slut. Jag sa att min familj tvingade mig att göra allt 
hushållsarbete som om jag var deras slav. Jag sa att jag 
avskydde mitt liv hemma. Han frågade vad jag var rädd 
för och varför det var så hemskt. Jag sa att min pappa 
var supersträng och konservativ, och jag erkände att jag 
var rädd att jag skulle skickas tillbaka till Pakistan och 
tvingas gifta mig.

Jag misstänkte att planen var att jag skulle gifta mig med 
en släkting på min mammas sida. För inte så längesedan 
hade jag fått se ett foto på honom. Han var bonde och kom 
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från byn hemma i Pakistan. Mamma hade skämtat om att 
de hade bestämt att jag skulle gifta mig med honom. Du 
kanske skämtar nu, hade jag tänkt, men det är antagligen 
sant. Mamma hade tjatat om att han var så stilig och att 
vi skulle passa så perfekt ihop. Jag kastade knappt ens 
en blick på fotot.

I vår kultur var tanken att flickor skulle giftas bort 
vid så tidig ålder som möjligt innan de frestades att kasta 
vanära över familjen genom att bli förälskade. Att gifta 
sig av kärlek var höjden av vanära eftersom det bevisade 
att man måste ha haft en opassande relation. Om en flicka 
var förälskad måste hon ha umgåtts med mannen före 
bröllopet. Det hedervärda sättet var att inte ha någon 
kontakt alls med brudgummen före vigseln.

I vår kultur var föräldrarna så angelägna om att få sina 
döttrar bortgifta att de betalade hemgift till brudgummen. 
Ofta fick mannen en summa pengar, en brittiskfödd tonårs-
brud som var oskuld, och en flygbiljett till Storbritannien. 
Där bodde han med sin fru och hennes familj medan 
han lärde sig engelska och sökte jobb. I allmänhet var 
han analfabet och praktiskt taget omöjlig att anställa – 
kroppsarbete var det enda han kunde utföra. Ändå ansåg 
föräldrarna att det var ett gott parti, eftersom det ingåtts 
för hederns skull.

Omer fortsatte att pressa mig på detaljer. 
”Men Hannan, varför är du så rädd? Din lärare säger 

att du är rädd för att gå hem. Är det något du inte har 
berättat för mig?”

”Han … han slår mig”, mumlade jag.
”Din pappa? Är din pappa våldsam? Är det alltså så 
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han tvingar dig att göra saker du inte vill göra – som att 
ingå ett arrangerat äktenskap? Är det så?”

Jag nickade. ”Ja. Ungefär.”
Jag gick inte in på fler detaljer. Tiden höll ändå på att 

ta slut. Omer hade avsatt en timme för mig, och nästan 
hela hade gått.

”Jag kommer tillbaka nästa vecka, så vi kan fortsätta 
att prata”, lovade Omer. ”Vi kan prata hur mycket eller 
lite du vill. Så du ska inte oroa dig.”

Jag visste inte vad jag skulle känna. När jag gick hem 
på eftermiddagen var jag försjunken i tankar. Omer hade 
trots allt verkat trevlig. Jag kanske skulle gå med på att 
träffa honom igen. Jag gick in i köket. Mamma sa åt mig 
att göra i ordning te och kaffe med kex och ta in det i 
vardagsrummet mot gatan, till pappa och hans gäst.

Jag hade tankarna på annat håll när jag knackade och 
gick in i vardagsrummet. Där, på soffan bredvid pappa, 
satt Omer. Han log mot mig.

Jag kände hur blodet isades i ådrorna. Händerna ska-
kade när jag satte ner brickan. Jag gick baklänges ut ur 
rummet, snubblade över en ojämn mattkant och rusade 
upp på övervåningen i total panik. Skulle jag rymma min 
väg? Skulle jag ta tabletter och göra slut på allt innan min 
pappa hittade mig?

Jag kanske överreagerade. Omer kanske fortfarande 
stod på min sida. Han kanske bara snokade runt lite och 
kontrollerade min pappa. Hans besök kanske till och med 
skulle bli till hjälp för mig. Den möjligheten fanns alltid.

Jag fick inte mycket tid på mig att tänka. Min pappa 
ropade på mig och jag gick ner på ben som skakade av 
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rädsla. Pappa stod i vardagsrummet med uppsynen hos 
ett hårt prövat helgon som måste hjälpa sin trilska dot-
ter. I det ögonblicket förstod jag att Omer hade berättat 
alltihop för pappa och att pappa gjorde sitt bästa för att 
spela rollen som en Guds tjänare.

Antingen trodde Omer på honom, eller så brydde han 
sig inte ett skit om mig.

”Hannan, jag har berättat för din pappa vad du har 
sagt”, förkunnade Omer. ”Han säger att det inte ligger 
någon sanning i det. Han har försäkrat mig om att han 
ska tala öppet med dig om dina valmöjligheter när det 
gäller giftermål. Och han har sagt till mig att han ald - 
rig någonsin skulle drömma om att slå någon av sina 
döttrar.”

Jag kunde knappt andas. Omer och min far, två pakis-
tanska muslimer, hade enats om en uppgörelse.

Omer vände sig till min pappa. 
”Vad mig anbelangar är ärendet avslutat. Jag beklagar 

att jag tog upp er tid. Jag tror säkert att hon är en snäll 
flicka innerst inne.”

Det var så genomskinligt alltihop. Omer skakade hand 
med min pappa. Han vände sig om och log mot mig, och 
pappa följde honom ut.

När pappa kom tillbaka gick han fullständigt bärsär-
kargång.

Han boxade mig i bröstkorgen, och sedan gjorde han 
om det. Det andra slaget fick mig att ramla i golvet. Han 
stod där i vardagsrummet och lät de hänsynslösa slagen 
och sparkarna regna över hela min kropp. Jag rullade 
ihop mig till en boll för att försöka skydda mig. Mamma 
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var i köket, men jag visste att hon inte skulle göra något 
för att gå emellan.

”Om du någonsin andas ett ord om detta till någon 
annan kommer jag att döda dig!” väste min pappa. Hans 
ansikte var en mask av ondska. ”Jag dödar dig, och jag 
kommer att njuta av det. Din dumma, dumma, dumma, 
förbannade, värdelösa, ondskefulla flicka!”  

Han grabbade tag i mitt hår och släpade mig genom 
köket. Han slängde upp källardörren och kastade mig ner 
för trappen med huvudet före. Jag landade i en värkande 
hög på det kalla tegelgolvet. Jag visste vad som väntade, 
och jag började vädja om att slippa.

Pappa struntade i mina böner.
När han till slut tröttnade på att förgripa sig på mig 

släpade han sig upp för den knarrande trappan. En kort 
ljusglimt kom in genom dörren som öppnades. Strålen 
svepte runt den mörka källaren som ett sökarljus,  
och sedan slog dörren igen. Jag hörde nyckeln vridas  
om i låset, och sedan blev allt tyst. Jag drunknade i  
mörkret.

Jag bad att ensamhetsfåglarna skulle komma och hämta 
mig. Plötsligt blixtrade det till av guldgult solljus, och 
ovanför mig hördes ett ivrigt fladdrande. De hade kommit! 
Mina älskade vita duvor hade kommit för att rädda mig, 
för att föra bort mig från skräcken och smutsen till min 
ljusa viloplats: lavendelfälten.

Lite senare återfick jag medvetandet. Jag var täckt av 
sår och blåmärken, och det gjorde fruktansvärt ont i hela 
kroppen. Som alltid hade pappa varit noga med att inte 
slå mig i ansiktet. Under min shalvar kamiz skulle ingen 
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kunna se de blå och gula blåmärken som spred sig över 
min svidande hud.

Faktum är att det skulle dröja ett tag innan någon såg 
mig över huvud taget. Jag fick sitta inlåst i källaren i flera 
dagar, trots att jag egentligen skulle ha varit i skolan. 
Då och då knackade mamma på källardörren och kom 
med en tallrik currygryta. När hon gav mig den slog  
hon ner blicken. Mamma var fast besluten att blunda  
för den onämnbara ondska som dolde sig i hennes egen 
familj.

När jag satt där och tynade bort i källaren förstod jag 
att det inte fanns någon utväg. Jag funderade återigen 
på att ta en överdos. Jag klandrade inte mrs Zorba eller 
biträdande rektorn. Jag hade ropat på hjälp, och mitt liv 
hade sjunkit ännu längre ner i helvetet. Det var dags att 
hålla tyst och överleva. Antingen det, eller så skulle jag 
ta mina tabletter.

En vecka senare var jag tillbaka i skolan och fick syn på 
Omer.

”Hannan!” ropade han. ”Vi skulle ju träffas. Vad säger 
du? Jag har en tid ledig nu på eftermiddagen.”

Jag skakade på huvudet. Jag var så arg för att han hade 
förrått mig. 

”Nej tack.”
”Inte? Varför? Vill du inte prata lite till?”
Jag såg honom i ögonen. 
”Nej, det vill jag inte. Och du är en riktig skitstövel 

– därför.”
Jag såg på honom att han blev chockad. 
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”Men jag gjorde bara det jag trodde var rätt – det vet 
du. Det är inte rätt att förråda sina egna …”

”Håll dig borta från mig i fortsättningen!” avbröt jag. 
”Vet du en sak – du är helt värdelös på ditt jobb. Vet du 
det? Helt värdelös!”

Jag vände mig om och gick därifrån. För Omer var 
alltid samhällets heder viktigare än en enskild persons 
rättigheter, till och med när den personen var en liten 
flicka som blev våldtagen av imamen. 
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Kapitel 13

En smutsig liten flicka

jag var femton och mina GCSE-prov, som man gör i 
Storbritannien när man slutar högstadiet, närmade sig med 
stormsteg. Jag började bli ännu mer desperat. Jag avskydde 
mitt liv hemma. Jag kände mig fullständigt främmande 
inför min familj, min kultur och min tro. Skoldagarna 
var det enda friska inslaget i mitt liv, men jag visste att 
min utbildning snart skulle få ett abrupt och dystert slut.

Min pappa gjorde upp planer för att jag skulle gifta mig. 
Så fort jag hade gjort GCSE-proven skulle jag skickas iväg 
till den där släktingen i Pakistan. Så var det problemet 
löst. Pappas upproriska dotter skulle vara borta. I likhet 
med många andra flickor på vår gata skulle jag helt enkelt 
försvinna när skolan var slut. 

Pappa visste att när jag väl befann mig i tryggt förvar 
i min mans hem på den pakistanska landsbygden skulle 
jag aldrig våga beklaga mig över det han hade gjort mot 
mig, för om jag gjorde det skulle jag dessutom löpa risken 
att bli misshandlad av min man. Jag skulle ha tystats för 
evig framtid.

Det gick inte bra för mig i skolan, och mamma och 
pappa hade redan talat om för mig att jag inte skulle 
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få gå på universitetet. Pakistanska flickor gick inte på 
universitetet, sa de. Jag sa inte emot. Jag var bara tyst 
och hoppades att något skulle göra att läget förändrades.

I det här skedet talades det på nyheterna om en brit-
tisk flicka som hade förts bort till Pakistan och tvingats 
att gifta sig. Hon lyckades få hjälp av Storbritanniens 
ambassadör och klarade sig undan. Mina kompisar i 
skolan var förfärade.

”Men Gud så hemskt!” sa Lara. ”Hur kan man gifta sig 
med någon man inte ens känner? Någon man inte älskar? 
Tänk bara! Usch! Fruktansvärt!”

”Jag behöver inte tänka mig det”, sa jag tyst. ”Min 
kompis Skip var med om det.”

Lara kunde inte tro det. ”Vad? Vem? Här i stan? Eller 
i Pakistan?”

”Här”, sa jag. ”Hon bodde på min gata. Sedan skickade 
de henne till Pakistan på så kallad semester och tvingade 
henne att gifta sig.”

”Men hur kunde en mamma och en pappa göra så mot 
sin dotter?” frågade Lara. ”Och varför sa hon inte bara 
till dem att dra åt skogen?”

”Det är en del av vår kultur”, svarade jag bistert. ”De 
gör det för att upprätthålla familjens heder. Det är mycket 
viktigare än att deras dotter blir lycklig.”

”Å hjälp … Kommer det att bli så för dig? Säg att det 
inte är så!”

Jag ryckte på axlarna. 
”Ja, förmodligen. Jag vet inte, men förmodligen blir 

det så. Och det kommer nog inte att dröja länge nu …”
”Men du får inte!” utbrast Lara. ”Du kan inte bara gå 



146

med på det. Du måste göra någonting. Prata med dina 
föräldrar! Säg att du inte vill!”

Jag suckade. 
”Du förstår inte. Det är ingen mening med att prata 

med dem. Det kommer bara att göra allt värre.”
Detta var obegripligt för Lara och mina andra vita 

kompisar. I skolan hade de fått lära sig om hemgift och 
arrangerade äktenskap, så teoretiskt sett fanns det en sorts 
tolerans. Men det här var annorlunda. Det här handlade 
om mig.

Våra politiskt korrekta lektioner hade undvikit att ta 
upp de arrangerade äktenskapens mörka och kvinnofient-
liga aspekt. Det hela framställdes som en kulturell och 
religiös sedvänja som i och för sig föreföll märklig för de 
flesta britter men som skulle bemötas med respekt och 
förståelse. Sanningen, att det ofta handlade om kvinnor 
som skymfades på ett upprörande och brutalt sätt, talades 
det inte om.

Själv ansåg jag att om två personer godtog ett arrangerat 
äktenskap, då var det i sin ordning. Men ett framtvingat 
giftermål var något helt annat. Jag hade hört berättas om 
pakistanska kvinnor som rymde för att slippa framtvingade 
och skadliga äktenskap och som blev tvungna att gömma 
sig i och med att rymningen innebar att deras makes 
heder kränktes. Om maken eller hans familj – eller till 
och med kvinnans egen familj – fick tag i henne skulle 
hon bli dödad. Det var bättre att ha en mördad dotter än 
att bli vanärad.

Jag hade sett Skip ledas in i fällan, och jag visste att det 
var ett mirakel att hon hade kommit undan. Eftersom jag 
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visste att min pappa planerade för mitt giftermål beslöt 
jag mig för att driva saken till sin spets för att framkalla 
en konfrontation. Jag förstod att den icke-chansen kunde 
vara min enda chans.

Jag hade börjat känna mig relativt trygg med att ha på 
mig Sonias kläder de dagar då vi inte behövde ha uniform. 
En dag bestämde jag mig för att gå omkring hemma på 
gatan i jeans och t-shirt, utan minsta lilla hijab. Många 
kände igen mig – jag såg på deras ansikten att de blev både 
chockade och ställda. Det var spännande att göra uppror, 
men jag var lite rädd också.

Naturligtvis gick någon raka vägen till min pappa. Väl 
hemma möttes jag av hans stormande vrede. ”Vad höll du 
på med?” vrålade han så fort han fick syn på mig. Han slet 
tag i håret och drog vilt i det. ”Goraykläder! Du håller 
på att bli som dom!”

Han började slå mig. ”Hud! Du visar bar hud! Du visar 
hud som en annan gorayhora!”

Vid det här laget var Zakir en fullvuxen man som var 
tillräckligt fysiskt stark för att gå emot och hejda min 
pappa. Jag visste att han var hemma från skolan och hörde 
när pappas slag träffade min kropp. Men han valde att inte 
gå emellan, inte ens när pappa släpade mig i riktning mot 
källaren. När pappa våldtog mig den här gången förenade 
han som alltid akten med misshandel för att få det att se 
ut som ett straff i stället för vad det egentligen var: ett sätt 
för honom att tillfredsställa sina sjuka sexuella böjelser. 
Jag fick sitta inlåst i källaren i fyra dagar.

När jag släpptes ut bad jag inte mina bröder om hjälp. 
Det senaste året hade jag isolerat mig mer och mer från 
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min familj. Jag kände mig som en främling i mitt eget 
hem, och jag var aldrig trygg. Det förflutna plågade mig, 
och nuet och framtiden skrämde mig. Mitt uppförande 
försämrades snabbt. I skolan var jag tillbakadragen och 
ibland våldsam.

Min engelsklärare, mrs Zorba, såg smärtan och förvir-
ringen som uppfyllde mig. En dag pratade hon med mig 
om det. ”Jag vet att du har svårt att förklara varför du 
känner som du gör. Kan du inte skriva en uppsats åt mig? 
Tänk på det som en vanlig uppgift i engelska. Skriv bara 
ner allt du oroar dig för.”

Jag kallade min uppsats för ”Asiatiska flickor i 
Storbritannien”.

När man är tonåring bevakar föräldrarna en väldigt noga 
och man har nästan ingen frihet. Man börjar hata dem 
för att de tvingar en att göra hemska saker som man inte 
vill göra. De tvingar en att göra allt hushållsarbete, fast 
man avskyr det. De vill att traditionerna ska föras vidare. 
De vill inte ändra på sitt sätt att leva. Man kan inte prata 
med dem längre, för de kan straffa en genom att ta ifrån 
en den lilla frihet man har. Den enda friheten man har är 
skolan, men när som helst kan de hindra en från att gå dit, 
fast det strider mot lagen. Man avskyr sina bröder för att 
de har fler valmöjligheter än man själv. Man måste passa 
upp på dem och tassa på tå för dem som om de var kungar. 
Man fasar för att sluta skolan eftersom livet kommer att 
ta slut då. Man kommer att förlora all sin frihet. Varenda 
dag tänker man på att rymma.
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Mrs Zorba satte ett högt betyg på uppsatsen, men när hon 
väl hade läst den och insett hur dåligt jag mådde försökte 
hon återigen hitta ett sätt att hjälpa mig. Hon frågade 
om jag kunde tänka mig att träffa en socialarbetare igen, 
men jag sa att jag hellre ville dö – för det var det jag visste 
skulle hända, på det ena eller andra sättet, om min pappa 
fick reda på det. Därmed var ärendet i princip avslutat: 
det fanns inte mycket mer som mrs Zorba kunde göra.

I och med att min sextonårsdag närmade sig växte sig 
rädslan starkare. En dag hittade Sabina en passansökan 
i mitt namn på bordet. Hon retades med mig och sa: 
”Pappa tänker skicka iväg dig till Pakistan. Hoppas du 
ser fram emot det! Snart får du åka iväg och träffa din 
älskling i Pakistan …”

Jag blev inte direkt förvånad. Jag hade vetat länge att det 
skulle hända. Jag hade fortfarande kvar tabletterna i mitt 
rum, och tanken på det gav mig en mörk, bitter styrka.

Samtidigt hängde tvångsäktenskapet fortfarande över 
mitt huvud som en vredgad knytnäve i väntan på att slå till. 
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Kapitel 14

En brud i bojor

när min sextonårsdag kom var jag närmast självmords-
benägen. Det gick dåligt för mig på GCSE-proven, och 
jag visste att pappa skulle använda det som den slutgiltiga 
ursäkten för att skicka mig till Pakistan.

Resultatet blev mycket riktigt uruselt. Mitt bästa betyg 
var B i engelska. Utöver det hade jag två C:n, och alla andra 
betyg var D:n eller lägre. Ändå sökte jag till gymnasiet för 
att kunna göra proven igen utan att mina föräldrar visste 
om det. På sommaren skulle det hållas en introduktions-
dag, och jag ville se vad jag skulle kunna läsa. Med mina 
betyg skulle valmöjligheterna vara plågsamt få, men jag 
klamrade mig ändå fast vid det lilla halmstrået. Jag frågade 
mamma om jag kunde få ledigt från hushållsarbetet på 
förmiddagen, och till min förvåning sa hon ja. Jag tror 
inte att hon ens talade om det för pappa.

På introduktionsdagen fick jag veta att jag skulle kunna 
göra om proven med målsättningen att sedan läsa matte, 
religion, sociologi och ekonomi på gymnasienivå. Jag 
fick förstås mitt livs chock när pappa gick med på att jag 
började gymnasiet. Det var som om han inte brydde sig 
om hur det blev. Jag undrade vad som var på gång.
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Jag trodde knappt mina ögon när det blev september och 
jag kunde börja på South Bermford Sixth Form College. 
Jag hade varit säker på att jag skulle vara fjättrad vid min 
”man” i Pakistan vid det laget. Sabina berättade att hon 
hade råkat höra mina föräldrar prata om planerna för mitt 
giftermål, och ändå hade de låtit mig gå på gymnasiet. 
Skulle jag klara mig i två år till, eller försökte de bara hålla 
mig lugn medan de slutförde planeringen?

Första dagen i gymnasiet träffade jag mrs Jones, som 
skulle komma att bli min favoritlärare. Mrs Jones under-
visade i religionskunskap och var drygt fyrtio år, lång och 
slank med moderiktigt, rödblont hår. När hon undervisade 
pratade hon öppet om sin familj och inledde varje lektion 
med berättelser ur sitt eget liv för att åskådliggöra ämnet.

Mrs Jones var också skolans kurator, och en månad 
in på terminen bestämde jag mig för att gå till henne. 
Jag behövde prata med någon om att jag var rädd för att 
snart bli bortgift.

”Jag är så rädd”, sa jag. ”Jag vet att de har planer på att 
gifta bort mig och skicka mig till Pakistan. Jag vill inte dit.”

”Stackare”, sa mrs Jones tröstande. ”Jag måste säga att 
jag har hört liknande saker förut. Det är fler tjejer som 
har kommit till mig. Sorgligt nog är det här inte alls nytt 
för mig. Har du pratat med dina föräldrar om hur du 
känner? Kan du göra det?”

”Inte en chans”, svarade jag. ”Pappa är imam där vi bor 
och min familj är väldigt sluten och sträng. Det kommer 
inte att hjälpa att prata. Det kommer faktiskt att bli värre 
av det.”

”Ja, jag finns ju alltid här om du behöver prata med 
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mig. Men om du pluggar hårt och får bra betyg kanske 
dina föräldrar förstår att du borde gå färdigt gymnasiet. 
De här framtvingade äktenskapen börjar verkligen bli ett 
problem. Skolan försöker komma på ett sätt att handskas 
med dem. Vi lyssnar på dig, Hannan, och vi finns här för 
att hjälpa dig.”

När jag satt där och pratade med mrs Jones kände jag 
mig förhållandevis trygg – något jag aldrig upplevt tidigare. 
Men jag klarade inte att se henne eller någon annan vuxen 
i ögonen. Jag tittade ner i golvet eller in i väggen i stället 
och ville inte låta någon se in i mig, för jag var rädd för 
vad de skulle hitta där.

När vårt samtal närmade sig sitt slut sa mrs Jones: ”Jag 
vet att jag inte borde säga det här, för du är ju muslim – 
men du ska veta att Gud verkligen älskar dig.”

”Gud älskar mig!” Jag skrattade. ”Det tror jag när jag 
får se det.”

Den gud jag kände till saknade förmågan att älska. 
Han var en grym, straffande gud som skrattade åt män-
niskors olycka. Han var en sträng domare som redan hade 
dömt mig till helvetet. Det sa min far, imamen, som dess - 
utom försäkrade mig om att han själv skulle komma till 
himlen. 

Om min pappa var den sortens människa jag skulle 
träffa på i himlen ville jag i alla fall inte komma dit.

Dagarna blev kortare, och livet hemma fortsatte som 
vanligt med att jag gjorde allt arbete. Jag gick i skolan 
varje dag och slet hemma på kvällarna.

Nästa gång jag bad att få träffa mrs Jones frågade hon 
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om jag ville träffa en socialarbetare. Jag ville absolut inte ha 
någon repris på mardrömmen som förrädaren Omer hade 
tvingat mig att genomlida, men så småningom övertygade 
hon mig, på ett villkor: inga asiater.

Några dagar senare fick jag träffa Barry, en kortväxt, 
knubbig vit kille som närmade sig fyrtio. Han hade en 
stor mustasch och var klädd i kostym och en skjorta som 
var öppen i halsen. Ögonen var milda, och jag kände 
instinktivt att jag kunde lita på honom. Hans leende var 
lika stort som det var äkta.

Barry pratade aldrig med mig om heder eller skam 
eller min familjs rykte. Han frågade bara vad jag var 
rädd och orolig för. Han ville att jag skulle prata om mig 
själv, utan något religiöst eller kulturellt tvång. I takt 
med att vi pratades vid flera gånger växte vårt ömsesidiga 
förtroende. Så småningom lovade Barry mig svart på vitt 
att jag skulle få hjälp.

”Om du någon gång upplever att dina föräldrar tänker 
tvinga dig att göra något du inte vill, eller om du känner 
dig hotad, då kan du tala om det för mig, så ska jag hjälpa 
dig. Då reder jag ut det. I det här landet finns det olika 
sätt att ge dig ett riktigt ordentligt skydd.”

Sådana ord hade jag aldrig vågat drömma om. Men 
skulle han kunna uppfylla sitt löfte? Barry var en utom-
stående – på East Street var min pappa nästintill enväldig. 
Om pappa skickade iväg mig till Pakistan skulle min 
familj och mina landsmän sluta leden omkring honom. 
Detta var inte bara det de förväntade sig utan det de ville 
skulle hända. Det var så de flesta föräldrar på min gata 
tänkte göra med sina egna döttrar. Om någon kom dit för  
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att forska i mitt försvinnande skulle de smälla upp en  
mur av lögner och tystnad. Alla skulle säga att jag hade  
åkt av egen vilja och var tillfreds med mitt nya liv i  
Pakistan.

Barry pratade också om hur jag skulle kunna förbättra 
mitt självförtroende. Han bad mig skriva en lista med 
sådant som andra kanske tyckte om hos mig och sådant 
som jag tyckte om hos mig själv. Han hjälpte mig att träna 
på att se honom i ögonen medan vi pratade. Jag upptäckte 
att jag kunde kommunicera mer effektivt när jag tittade 
på någon. I klassrummet iakttog jag mina lärare, deras 
miner och ögon, och mitt självförtroende fortsatte att 
växa. Det var en god cirkel.

Mrs Jones kanske hade rätt. Om jag pluggade ordentligt 
och det gick bra för mig kanske mina föräldrar skulle 
låta mig börja på universitetet. Jag ansträngde mig mer 
än någonsin.

I oktober föreslog mrs Jones att skolan skulle skicka ett 
särskilt omdöme till mina föräldrar och meddela hur bra 
det gick för mig. Några dagar senare fick jag med mig ett 
kuvert som var elegant utsmyckat med skolans emblem. 
Jag var tvungen att läsa upp det för mina föräldrar och 
översätta till punjabi.

Hannan har verkligen ansträngt sig, och ansträngning-
arna börjar ge tydliga resultat. Hon är mycket begåvad. I 
de prov som nyligen gavs i matematik och religionskunskap 
fick hon utmärkta resultat och hörde till de bästa i klassen. 
I båda fallen fick hon också betyget A. Det är ett nöje att 
undervisa henne.

Mamma blev glad. 
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”Bravo!” sa hon med ett leende. 
Jag var väldigt stolt över mig själv och lät inte pappas 

kommentar påverka mitt humör.
Pappa fnös. 
”Jaha. Det var det.”

Två veckor senare hade jag varit på övervåningen och 
strukit. När jag gick förbi dörren till vardagsrummet 
hörde jag min pappa prata i telefon. Någonting i tonfallet 
fick mig att stanna till och lyssna.

”Ja, ja – vi flyger i övermorgon och kommer till Karachi 
på eftermiddagen. Du möter oss där, är det så? Är allt 
klart inför bröllopet?”

Där jag stod med örat tryckt mot dörren hörde jag inne 
i huvudet hur hjärtat bankade. Jag hade intalat mig själv 
att Sabina hade haft fel, att det inte var några hemliga 
bröllopsplaner på gång. Jag hade börjat tro att skolan 
kanske var en väg bort. Så vitt jag visste hade jag inte ens 
ett pass. Hur kunde det här hända?

Pappa, som visste hur trotsig jag var, höll på med den 
sista planeringen inför mitt giftermål. Att låta mig börja 
på gymnasiet var en enda stor bluff med syfte att hålla 
koll på mig tills han kunde skicka iväg mig till Pakistan. 
När jag väl befann mig i släktens hemtrakter och hade 
gift mig med en avlägsen släkting skulle pappas problem 
– hans oönskade äldsta dotter – ha försvunnit.

Efter skolan nästa dag skulle jag tvingas gå ombord 
på flyget, och den pappa som jag avskydde skulle sitta 
där bredvid mig.

Jag rusade upp till mitt rum på andra våningen och 
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hyperventilerade. Jag hade sådan panik att det kändes 
som om min andhämtning ekade i hela rummet.

På morgonen skulle jag gå till skolan som vanligt.
Och sedan skulle jag aldrig komma hem igen.
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Kapitel 15

Flykten

telefonen stod i vardagsrummet, men det fanns dess-
utom ett telefonjack i vårt sovrum. Mina bröder tog ofta 
med sig telefonen upp för att kunna prata ostört. Jag 
väntade tills pappa gick ut. Sedan smög jag ner och tog 
med mig telefonen till mitt rum medan alla andra satt i 
ett annat rum och tittade på tv. 

Jag ringde den enda människa jag kunde komma  
på. 

”Skip! Det är Hannan. Det blir i morgon kväll. 
Bröllopet! De har redan skaffat ett pass och en flygbiljett 
åt mig. Jag är så rädd!”

”Hjälp! Okej, nu ska vi tänka. I morgon kväll efter 
skolan, alltså?”

”Efter skolan – nattflyget till Karachi.”
”Då måste du sticka med en gång.”
”Jag kan inte! Jag får inte gå ut på kvällen. Särskilt inte 

ensam. Och vart skulle jag ta vägen i så fall?”
”Okej, okej … Ja, då får du sticka i morgon, annars är 

du fast. Gå till skolan bara. Jag kommer och hämtar dig 
med min bil efter skolan – okej?”

”Okej.”
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”Jag väntar på dig någonstans nära grindarna. Du 
känner igen bilen, så hoppa in så fort du ser den.”

Skip jobbade som sekreterare och tjänade tillräckligt 
mycket för att ha råd med bil. Hon bodde tillfälligt hos 
sina föräldrar medan hon letade efter en ny lägenhet. 
Det var mindre vanhedrande för familjen att ha en ogift 
dotter boende hemma, och det var därför de hade låtit 
henne komma tillbaka. För min del innebar det att jag 
inte kunde bo hos henne.

”Vart ska jag ta vägen?” sa jag.
”Jag vet inte. Vi får tänka ut något. I allra värsta fall 

kan du sova i min bil. Vad som helst är bättre än att din 
pappa tar med dig till jävla Pakistan!”

Jag sov inte en blund den natten. Jag greps av ångest 
och djup rädsla. Nu gällde det livet. Jag måste komma 
iväg. Jag fick inte göra några misstag i morgon.

Jag gick upp samma tid som jag brukade. När jag satte 
fram frukost till alla fick jag anstränga mig för att inte 
spilla mjölk på bordet. Jag packade skolväskan och gömde 
ett par jeans som Sonia hade gett mig under några pärmar. 
Sedan klev jag ut genom ytterdörren och sa hejdå till min 
lillasyster Aliya, kanske för sista gången. Jag försökte låta 
normal trots alla känslor som hotade att välla fram i en 
enda osalig röra.

Jag gick gatan fram och visste att jag aldrig skulle komma 
tillbaka. Jag kunde inte gå till någon av mina kompisar 
som bodde där – deras föräldrar skulle bara ringa till 
pappa. Jag visste inte om lärarna på gymnasiet skulle 
kunna hjälpa mig heller, men jag var tvungen att försöka. 
Och så fanns ju alltid löftet jag hade fått av Barry. Om jag 
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någon gång hade varit beroende av att ett löfte om hjälp 
skulle infrias, så var det nu.

Jag kom fem minuter för sent till min första lektion. 
En kort stund stod jag längst bak och stirrade på läraren, 
mrs Smith. Hon kände till mina problem genom det som 
mrs Jones hade berättat för skolans styrelse. 

Plötsligt skrek jag så högt jag kunde: ”Jag har rymt! 
Jag går aldrig tillbaka! Aldrig! Det spelar ingen roll vad 
alla säger!”

Det var fullt i klassrummet. När alla vände sig om för 
att stirra på mig såg jag oro i deras ansikten. I vanliga fall 
var jag lugn och blyg, men nu var jag nästintill hysterisk.

Mrs Smith kom fram till mig och talade med låg röst. 
”Det ordnar sig, Hannan … Vi löser det här. Var inte 

orolig. Lugna dig nu.” 
Hon sa åt alla att sysselsätta sig själva i fem minuter, 

och så tog hon med mig till rektorsexpeditionen. Det var 
ingen där, men hon placerade mig på en stol och sa till 
mig att vänta.

”Jag ska ringa till mrs Jones och din socialarbetare”, 
sa hon. ”Men nu ska du bara ta det lugnt. De kommer 
hit snart.”

Några minuter senare kom mrs Jones och Barry. Jag 
hävde ur mig allt som hade hänt. 

”Pappa satt i telefon i går kväll och jag hörde vad han 
sa och allt är klart till i kväll och de ska skicka mig till 
Pakistan för att jag ska gifta mig och jag åker inte och jag 
kan absolut inte gå hem i kväll! Absolut inte!” 

Barry sneglade på mrs Jones. 
”Jaha. För det första – oroa dig inte. Vi måste bara se 
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till att hitta ett tryggt ställe där du kan bo. Jag ska sätta 
igång med det nu på en gång. Har du mitt jobbnummer? 
Okej, ring mig när skolan är slut så kommer jag att ha 
ordnat det. Du behöver inte vara orolig. Du kan känna 
dig trygg med oss.”

Jag visste inte om Barry hade makt och resurser nog 
att åstadkomma det, men jag var säker på att han skulle 
försöka. I vilket fall som helst visste jag att jag inte skulle 
gå hem. Jag var rädd och ensam och ville inte tillbringa 
min första natt på rymmen i Skips bil – men jag skulle 
inte gå hem.

Jag ägnade resten av dagen åt att oroa mig för vad som 
skulle hända när jag inte kom hem och var jag skulle sova. 
Jag var så nervös att jag inte kunde koncentrera mig på 
lektionerna utan satt och klottrade i mitt block i stället. 
När någon tappade pennan av misstag hoppade jag till. 
När läraren sa mitt namn hoppade jag till. När dagen var 
slut var jag ett nervvrak och visste fortfarande inte vad 
som skulle hända. 

Jag smög ut genom skolgrinden, och där satt Skip i sin 
lilla blå bil! Jag rusade dit och hoppade in, och medan hon 
körde in till centrum berättade jag allt som hade hänt. 
När vi närmade oss Barrys kontor stannade vi vid en 
telefonautomat. Jag var livrädd för att min familj skulle 
få syn på mig, och jag hade fortfarande ingen aning om 
ifall Barry hade hittat något ställe åt mig – eller ifall jag 
verkligen kunde lite på honom.     

Så fort jag hörde hans röst visste jag att han hade lyckats.
”Jag har ett ställe”, berättade han. ”Det är lugnt. Kom 

till mitt kontor så skjutsar jag dit dig på en gång.”
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Hoppet fick mitt hjärta att lyfta. Skip kramade mig och 
körde mig runt hörnet till Barrys arbetsplats.

”Jag har hittat ett tryggt ställe åt dig”, sa Barry när 
han följde mig till sin bil. ”Det är bara en liten bit att 
köra. Kom!”

Vi började köra genom stan. Snart förstod jag att vi 
skulle passera förbi det ställe där min gata slutade, och 
skräcken blixtrade till framför ögonen. För ett kort, 
fruktansvärt ögonblick trodde jag att Barry skulle köra 
tillbaka mig till de människor som hade behandlat mig 
så illa. Jag trodde att han skulle köra tillbaka mig till min 
pappa och berätta för honom att jag hade försökt rymma. 
Jag trodde att han skulle vara precis som Omer, och jag 
var skräckslagen. Men strax efter det körde vi förbi och 
fortsatte till utkanten av staden, ungefär tjugo minuter 
därifrån.

Vi stannade vid ett stor tegelhus med en gräsmatta på 
framsidan. Barry knackade på dörren. Jag stod bredvid 
honom och väntade. Jag var som förlamad av stress i och 
med min svåra situation och den totala ovissheten inför 
framtiden. Var var jag? Och vem skulle hjälpa mig?

När mrs Jones öppnade dörren var det nära att jag 
bröt ihop.

”Välkommen, Hannan”, sa hon med ett leende. ”Jag 
är så glad att du är här. Kom in.”

Barry och jag visades in i vardagsrummet mot gatan. Mrs 
Jones stängde in sina båda Jack Russel-terrier i köket och 
bjöd på te och kakor. Jag höll ett hårt tag om skolväskan 
och kände mig nervös och illa till mods. Hela mitt liv hade 
jag drömt om att rymma och slippa undan min familj. Nu 
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gjorde jag det till slut. Det hade inte funnits någon tid 
att tänka eller bearbeta någonting. Chocken var enorm.

Jag försökte koncentrera mig på vad mrs Jones sa. 
”… Jag har ett gästrum, och min man och jag vill väldigt 

gärna att du ska bo här, om du vill. Vad tror du, Hannan? 
Skulle du vilja bo hos oss ett tag?”

Jag log ett svagt leende. Jag var på väg in i ett chock-
tillstånd, och jag var livrädd för att min familj skulle 
få reda på var jag var och komma och hämta mig. Min 
pappa framstod som mäktigare än alla som stod på min 
sida – mäktigare än Barry eller mrs Jones eller någon 
annan. Jag var säker på att han skulle hitta mig.

Klockan var sex. Flyget till Karachi skulle inte gå förrän 
strax före midnatt. Min familj trodde förmodligen att 
jag var på väg hem från skolan tillsammans med mina 
kompisar, men här satt jag i soffan hemma hos min lärare 
utanför stan.   

”Ska du inte ta och ringa din mamma?” föreslog Barry. 
Det var som om han hade läst mina tankar. 
”Du borde tala om för henne att du mår bra. Hon är 

nog orolig.”
”Nej”, svarade jag nervöst. ”De får inte veta var jag är!”
”De kommer inte att få veta det”, sa mrs Jones med 

mjuk röst. ”Inte om du bara ringer ett samtal. Säg bara att 
du sover över hos någon du känner. Berätta inga detaljer. 
Men du behöver ringa så att de inte börjar leta efter dig. 
Allt bygger på att du fortsätter att hålla dig gömd.”

Jag blev visad till telefonen i mrs Jones tambur, och jag 
slog numret hem med en hand som skakade.

Så fort jag hörde att någon svarade skyndade jag mig 
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att säga: ”Hej, jag mår bra, men jag kommer inte hem. 
Jag bor hos några jag känner. Hejdå.”

Innan någon hann svara slängde jag på luren. Jag visste 
inte ens vem jag hade pratat med.

Strax efter det gick Barry, och jag satte mig vid mid-
dagsbordet med mrs Jones, hennes man och deras son 
Jonathan. Jag häpnade över deras sätt att äta middag. Mrs 
Jones och jag – kvinnorna i huset – satt vid samma bord 
som männen och åt och småpratade. Hennes vuxne son 
hjälpte till att duka bordet. Mrs Jones serverade någon 
sorts konstig grå vätska – svampsoppa. Den enda engelska 
mat jag hade prövat var pommes frites. Soppan kunde 
inte direkt mäta sig med min mammas smakrika grytor, 
men för min del kunde mrs Jones lika gärna ha serverat 
glasskärvor.

Jag hade kommit undan. Jag var trygg. Det var det enda 
som spelade någon roll.

Jag sa knappt ett ord under middagen. Efteråt visade mrs 
Jones mig till ett sovrum. Det var hennes adoptivdotter 
Julies rum. Där fanns en enkelsäng, en garderob och ett 
skrivbord.

”Känn dig som hemma”, sa hon. ”Julie har flyttat för att 
gå på universitetet, och hon skulle inte ha något emot det.” 

Hon gjorde en kort paus. 
”Hur är det, vill du gå till skolan i morgon, eller vill 

du stanna här?”  
Jag tänkte efter en kort stund. 
”Jag vill gå till skolan. Jag skulle vilja plugga i morgon 

om det går.”
”Så bra.” 



164

Mrs Jones kramade mig, gav mig en hopvikt pyjamas 
och sa god natt.

Jag hade aldrig haft på mig pyjamas förut. Hemma sov 
vi i de kläder vi hade haft på dagen. Jag hade sett pyjamasar 
på tv, så jag hade i alla fall någon sorts uppfattning om 
vad man gjorde med dem. Mrs Jones stängde dörren, och 
jag blev ensam. Jag kände mig övergiven och visste inte 
vad som skulle hända härnäst. Vi hade inte pratat om hur 
länge jag skulle kunna stanna.

Men trots min oro var jag uppfylld av en underbar 
lättnadskänsla. Äntligen hade jag sluppit undan hotet 
om att föras bort och tvingas gifta mig. Jag skulle slippa 
bli misshandlad. Jag kände mig trygg hemma hos mrs 
Jones – mycket tryggare än jag någonsin hade känt mig 
i mitt eget hem.

Jag grät i kudden och sjönk ner i en djup sömn.
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Kapitel 16

Hos mrs Jones

frukosten morgonen därpå bestod av flingor och 
te som intogs vid köksbordet. Det kändes nästan som en 
dröm att äta främmande mat i ett främmande hus med 
en vit familj.

Mrs Jones man var tystlåten och försiktig, nästan raka 
motsatsen till min pappa. Innan han satte sig för att äta log 
han mot sin fru och kysste henne. När vi satt vid bordet 
påpekade han för mrs Jones vilken trevlig och förtjusande 
flicka jag var. Jag log och rodnade. Komplimangen verkade 
naturlig när den kom från honom, fast ingen hade sagt 
något sådant till mig tidigare.

Mr Jones undervisade på Leeds University, som låg 
i närheten. Deras son Jonathan var drygt tjugo år och 
byggnadsarbetare. Han var blyg, försiktig och tystlåten 
som sin pappa men lång och snygg som sin mamma.

På väg till skolan berättade mrs Jones om Julie, flickan 
vars rum jag bodde i. Hon var också en tonårsflicka som 
mrs Jones hade tagit sig an. Så småningom hade hon 
adopterat henne på riktigt. Hon hade behandlat Julie 
som sin egen dotter och låtit henne gå på gymnasiet och 
universitetet. Före Julie hade mrs Jones hjälpt en kinesisk 
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flicka som hade problem med sin familj.
Om mrs Jones berättade detta för att lugna mig, då 

fungerade det. 
Vi körde in på skolans parkering, och jag gick in genom 

personalingången på baksidan. Jag var livrädd för att min 
pappa och mina bröder skulle vänta på mig, men som tur 
var syntes det inga spår av dem. Jag visste ändå att de skulle 
dyka upp förr eller senare, och en del av mig ville hellre 
att konfrontationen skulle äga rum nu än längre fram.

Mrs Jones visste också att de skulle komma. 
”Det finns en risk att din familj är här i dag”, sa hon 

när hon följde mig till min första lektion. ”Men du ska 
inte oroa dig. Vi finns här för dig. Du har vårt fulla stöd.”

När halva förmiddagen hade gått stod rektorn i dörren 
till klassrummet där jag satt och bad att få prata enskilt 
med läraren. Jag förstod instinktivt att min pappa hade 
kommit.

”Hannan, kan du gå till mrs Jones arbetsrum?” sa 
läraren. ”Rektorn följer dig dit …”

När vi kom till mrs Jones rum förklarade rektorn vad 
som hade hänt.  

”Din pappa sitter på mitt rum, och han kräver att få 
träffa dig. Jag har inget emot att skicka iväg honom, om 
det är det du vill. Det är helt upp till dig.”

Jag kastade en blick på mrs Jones och sedan på rektorn 
igen. 

”Skicka inte iväg honom”, sa jag. ”Jag vill träffa honom 
och få det överstökat. Jag vill att han ska veta att jag inte 
tänker komma hem. Jag vill att han ska veta att han aldrig 
kan tvinga mig att gifta mig. Jag vill att han ska höra det 
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från mig. Han behöver få veta att det är mitt beslut och 
att det är jag som trotsar honom.”

När vi kom fram till rektorns rum öppnade han dör-
ren, och jag såg min pappa. Han grät öppet. Han var en 
tillbakadragen man, och hans känsloregister tycktes bara 
omfatta hat och åtrå. Ändå satt han här och grät offentligt, 
inför vita människor. För ett ögonblick vacklade min 
beslutsamhet.

Och sedan förstod jag: det handlade inte om mig. Jag 
såg att hans tårar var kyliga och beräknande. Jag hade 
lärt mig att se vuxna i ögonen, och nu gav det utdelning.

”Hur ska jag kunna hålla huvudet högt bland de mina 
när du har dragit vanära över oss?” jämrade sig pappa. 
”En sådan skam! En sådan skam du har dragit över oss!”

Inget sådant bet på mig. Sexton år med misshandel och 
våldtäkter hade lärt mig allt jag behövde veta om min 
pappas skenbara skam. Medan han fortsatte att beklaga sig 
och vifta med händerna fäste jag blicken vid den hjärtlösa 
vreden i hans ögon. 

Jag såg igenom honom och förstod att han inte kunde 
göra mig illa längre, trots att han så förtvivlat gärna ville det.

”Vilken skam, vilken skam!” fortsatte han. ”Titta vad 
du har gjort mot oss …” Jag lyssnade inte längre. Jag 
brydde mig inte längre.

”Nej”, svarade jag på punjabi. ”Jag kommer inte hem 
i dag, och jag kommer inte hem i morgon. Jag kommer 
aldrig hem.”

Jag vände mig till rektorn. 
”Jag har ingenting mer att säga till honom. Jag har sagt 

att jag inte kommer hem. Jag har bestämt mig.”
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Jag gick därifrån utan att säga något mer till min pappa.
Mrs Jones kom efter mig. ”Är det säkert att du mår 

bra? Du var väldigt modig därinne.”
”Jag mår fint”, sa jag till henne. ”Jag är glad att det är 

över. Får jag gå tillbaka till klassrummet nu?”

Det tog inte slut i och med det. De närmast följande 
dagarna skickade pappa alla upptänkliga familjemedlem-
mar och släktingar till skolan. Först kom mina bröder, 
en efter en, sedan mamma med mina systrar. Efter det 
försökte mina farbröder. Jag vägrade att träffa någon av 
dem. Jag lämnade instruktioner till receptionen om att 
jag inte ville träffa min familj eller mina släktingar. Jag 
bröt all kontakt.

Jag var för upptagen med att anpassa mig till min  
nya familj och mitt nya liv för att oroa mig för vilka 
följder det skulle få för min pappa eller mina landsmän att  
jag hade rymt. Och varför skulle jag förresten bry mig 
om det?

När jag väl stannade upp och tänkte på det gladde jag 
mig inte åt att de skulle plågas av skammen. Jag ville inte 
såra min familj eller göra så att de mådde dåligt, men jag 
ville inte ha dåligt samvete heller. Jag var absolut säker 
på att jag hade gjort det rätta. Jag slapp övergreppen, och 
tvångsäktenskap var inget alternativ längre.

När jag hade bott hos mrs Jones i en vecka tog hon med 
familjen till ett kafé för att äta lunch och frågade om jag 
ville följa med. Jag hade aldrig ätit ute, varken med eller 
utan min familj. Det kändes så konstigt att någon som 
jag inte kände skulle laga mat åt mig – och att jag skulle 
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betala något som tycktes vara en förmögenhet för den 
förmånen. Jag tittade hur de andra gjorde och försökte 
smälta in.

Alla i familjen Jones pratade på och tog sig tid att äta 
långsamt. De ville att jag skulle använda deras förnamn 
– James, Felicity och Johnny. James pratade om hur det 
hade varit på jobbet i veckan som gått, och om vad som 
var på gång i den kristna församling som han och Felicity 
var med i. Felicity frågade Johnny om han ville bjuda hem 
sin flickvän, Zoë, på lunch på söndagen. Det var en helt 
annan värld än den jag kände till.

I mitt nya liv hade jag så mycket frihet att jag inte vis-
ste vad jag skulle göra med den. I förorten där familjen 
Jones bodde var det ingen som kände mig. Jag kunde gå 
omkring som jag ville utan att någon la märke till mig. Jag 
var plötsligt befriad från det slavliknande arbete jag hade 
tvingats göra hemma. Jag hjälpte förstås till fortfarande, 
men jag var inte tvungen att göra det, och jag blev inte 
slagen om jag gjorde något fel. Friheten, valmöjligheterna 
och anonymiteten var nya bördor som jag skulle få lära 
mig att leva med.

Mrs Jones uppmanade mig att hålla kontakten med min 
familj. En kväll ringde jag, och min bror Raz svarade.

”Hej Raz, det är Hannan”, sa jag. ”Jag vill bara att ni 
ska veta att jag mår bra. Jag bor hos några vänner till mig.”

”Var är du?” frågade Raz. 
Han lät orolig, inte arg. 
”Varför vill du inte komma hem?”
”Jag är hemma hos en god vän. Och jag kommer inte 

hem. Jag tänker stanna här.”
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”Du kan väl prata med mamma”, föreslog Raz. ”Hon 
står här bredvid.”

”Nej. Jag lägger på nu. Hejdå.”
Jag la på luren. Jag ville inte prata med mamma. Jag 

visste att hon skulle försöka ge mig dåligt samvete, med 
hjälp av tårar och känslomässig utpressning. Jag visste att 
hon skulle göra vad hon kunde för att få mig tillbaka. Jag 
är så sjuk och det är ditt fel. Jag är sjuk av oro. Jag saknar 
dig så mycket. Kom hem. Det skulle vara jobbigt att höra.    

Skip, som också hade rymt hemifrån, var den enda 
länken till mitt gamla liv. Jag pratade ofta med henne i 
telefon. Hon informerade mig löpande om East Street-
skvallret, trots att jag inte var särskilt intresserad.

”Dina föräldrar frågar hela tiden om jag vet var du är”, 
sa hon. ”Det är bra att jag inte gör det. Vi kan väl fortsätta 
ha det så, så slipper jag ljuga!”

Det förvånade mig inte att de försökte spåra mig. Som 
tur var kände mina föräldrar inte alls till den del av staden 
där familjen Jones bodde. Det bodde inga asiater där, så 
det fanns inga kontakter som skulle kunna ange mig. 
Jag insåg att de skulle kunna vänta utanför skolan och 
följa efter Felicitys bil, så vi började hålla ögonen öppna 
efter personer som skuggade oss, särskilt om de satt i en 
lila Skoda!

Några veckor efter att jag hade rymt tog Felicity med 
mig ut för att handla kläder. Det närmaste jag dittills hade 
kommit att handla på egen hand var när jag hade gått till 
en tygaffär för att köpa ljusgult tyg till den shalvar kamiz 
som min mamma tvingade mig att ha på mig. Felicity 
höll upp toppar och tröjor och jeans och frågade vilka 
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jag tyckte om. Jag visste inte vad jag skulle säga – jag var 
alldeles för generad.

När vi körde hem, med baksätet fullt av påsar, pratade 
Felicity om Johnny och Zoë. De hade varit tillsammans 
i flera år, och Felicity hoppades att de snart skulle gifta 
sig. Allt var så annorlunda jämfört med det jag var van 
vid, jämfört med att föras bort och tvingas gifta sig, som 
jag med nöd och näppe hade sluppit.

”Jag ska aldrig gifta mig, aldrig”, sa jag tyst.
Och jag menade det. Efter det min pappa hade gjort 

mot mig var tanken på att ha en fysisk relation med en 
man bara frånstötande. Jag trodde inte att jag någonsin 
skulle kunna lita på en man på det sättet. Det enda jag 
hade erfarenhet av var smuts och smärta och övergrepp 
och mörker. Jag hade inte berättat för Felicity att min 
pappa hade förgripit sig på mig. Jag gissade att hon antog 
att min ovilja att gifta mig hade att göra med att jag nätt 
och jämnt hade sluppit undan ett tvångsäktenskap.

Felicity skrattade. ”Du kanske ändrar dig längre fram.”
”Det skulle jag inte vara så säker på”, svarade jag.
”Nej, men man vet aldrig. En vacker dag kanske du 

träffar din drömman och blir kär.”
Vi körde vidare i tystnad. Jag stirrade ut genom fönstret 

med ett beslutsamt uttryck i ansiktet och försökte att inte 
tänka på det Felicity nyss hade sagt. Jag kunde aldrig bli 
kär i en man – jag skulle aldrig bli kär i en man. Inte jag! 
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Kapitel 17

På väg mot avhoppet

en söndag kort efter att jag hade rymt gick Felicity i 
kyrkan med sin familj.

”Känn dig som hemma”, sa hon till mig. ”Vi blir inte 
borta länge.”

Utan närmare eftertanke frågade jag om jag fick följa 
med. Det var inte det att jag var rädd för att vara ensam 
– jag trivdes faktiskt i mitt eget sällskap – men jag ville 
se hennes kyrka.

Felicity tvekade. ”Du vet väl att du verkligen inte be-
höver gå dit. Det är inte nödvändigt.”

”Men jag vill följa med. Jag vill se hur det är.”
Felicity krävde lite övertalning. Eftersom hon var min 

religionslärare var hon extra noga med att inte påverka 
mig. Jag fick övertyga henne om att jag ville följa med av 
egen fri vilja.

Här fanns en människa som lät mig bo hemma hos sig, 
trots de risker det kunde föra med sig. Jag ville veta mer om 
henne och hennes familj – inklusive deras trossystem. Det 
var omöjligt att tänka sig att mina föräldrar skulle bjuda 
in en främling som tillhörde en annan ras och kultur i 
sitt hem. Var mrs Jones tro en av de skillnader som kunde 
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förklara hennes ofattbart generösa inställning?
Jag hade fått itutat i mig att jag var ett värdelöst, gud-

löst barn som skulle hamna i helvetet, och jag trodde på 
det. Jag visste att jag aldrig skulle bli god nog för mina 
föräldrars gud. När Felicity för flera månader sedan hade 
sagt till mig att Gud älskade mig, då hade jag hånskrattat. 
Hur skulle det kunna finnas en kärleksfull gud? Felicitys 
gudsuppfattning fascinerade mig, samtidigt som jag inte 
trodde att den kunde vara sann.

Kyrkan var byggd av grå stenblock som såg gamla ut. 
Felicity sa att det var en metodistkyrka, ett begrepp som 
inte sa mig någonting. När jag gick upp för trappan och 
kom in i kyrkan såg jag rad efter rad med träbänkar som 
redan var fyllda med kyrkobesökare.

Jag var den enda där som inte var vit.
I början fick jag en del konstiga blickar, men när Felicity 

väl presenterade mig var alla vänliga. Småpratet tystnade 
(vilket jag var tacksam för) när Felicitys man började spela 
på pianot längst fram i kyrkan. Medan musiken flödade 
och växte betraktade jag de vackra glasmosaikfönstren 
och de vackra träsniderierna på pelarna. Det slog mig 
att det fanns en särskild närvaro i kyrkan. Det fanns en 
sorts frid här som jag inte hade upplevt tidigare. Den 
fascinerade mig. 

En psalm sjöngs. Jag lyssnade, men jag kunde inte 
texten. Felicity försökte visa mig genom att låta fingret 
löpa längs raderna i psalmboken medan hon sjöng. Sedan 
kom en bibelläsning och därefter predikan.  

Pastorn hette Bob och var mellan femtio och sextio. Jag 
slogs genast av hur mänsklig och förtrolig hans predikan 
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tedde sig. Han började med att berätta om något ganska 
fånigt som han hade varit med om i helgen. Jag tittade mig 
förstulet omkring och häpnade över att alla skrattade åt 
Bobs missöden. Ingen skulle våga skratta åt en muslimsk 
gudsman som min far – och han skulle aldrig nedlåta sig 
till att berätta något så självförringande och mänskligt.

Min förvåning fortsatte att växa. Bob talade med skratt 
och glädje, och ivern i hans röst verkade tyda på att han 
hade äkta känslor både för sitt ämne och sin församling. 
När vi sjöng ledde Bob sången från koret på sin akustiska 
gitarr – fast hans repertoar var så begränsad att han var 
tvungen att spela luftgitarr långa stunder i taget.

Gudstjänsten avslutades med en sista psalm. När för-
samlingen tog upp melodin strömmade texten tillbaka till 
mig, för jag hade sjungit ”Amazing Grace” i skolkören. 
Jag hade verkligen tyckt om den psalmen när jag var barn, 
så jag sjöng förläget med. Det förvånade mig att alla var 
så glada här. Sången blev starkare och fick nästan taket 
att lyfta, och jag tänkte att den här psalmen nog hörde 
till församlingens favoriter.

När jag gick därifrån kände jag mig glad och förbryllad. 
Jag var nyfiken på hur pastorn kunde vara så avslappnad 
att han till och med drev med sig själv i Guds hus. Bob 
verkade brinna för sin tro, och särskilt för Jesu liv. Min 
far hade sagt åt mig att aldrig nämna Jesu namn i vårt hus 
– vad var det hos honom som Bob och andra människor 
tyckte var så fängslande?

Nästa söndag frågade jag Felicity om jag fick följa med 
igen. Den söndagen innehöll en ny predikan från Bob, 
”Amazing Grace” som avslutning och fler roliga historier 



 175

däremellan. Och ännu mer ivrigt tal om Jesus. För första 
gången kom jag på mig med att trivas på ett ställe där 
man tillbad Gud.

Eftersom både predikan och läsningarna var på engelska 
förstod jag allting. Särskilt bönerna tilltalade mig. Folk bad 
för sådana som var sjuka och till och med för människor 
från andra länder och religioner som var fattiga eller hade 
det svårt. De bad för allt elände som hade hänt under 
veckan: en jordbävning i Sydamerika eller översvämningar 
i Bangladesh. Det tycktes finnas ett engagemang för 
världen i stort, oavsett om personerna i fråga var kristna 
eller något annat. Våra böner i moskén var alltid bestämda 
verser ur Koranen som aldrig tycktes bytas ut.

Gud är stor,
Gud är stor,
Det finns bara en Gud …
Det som förvånade mig mest var att kristna bad att 

människor inom andra religioner skulle bli helade och 
hjälpta. Inom islam hade vi förståelse för begreppet zakat 
(allmosa), men i min fars tolkning handlade det alltid om 
att hjälpa andra muslimer, även om zakat enligt Koranen 
omfattar alla fattiga och behövande. I min fars ögon 
sträckte sig godheten aldrig längre än till Ummah, mus-
limernas världsvida gemenskap. I moskén samlade vi in 
pengar till jordbävningsdrabbade i muslimska länder, men 
en jordbävning i Peru, till exempel, skulle inte förtjäna 
minsta engagemang.

De månader då jag bodde hos familjen Jones var en av de 
lyckligaste perioderna i mitt liv. Jag åkte till och med på 
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semester med dem. Vi tillbringade två veckor vid kusten i 
Cornwall och campade på ett ställe som heter Coverack, 
i närheten av Lands End. Det var första gången jag var 
nära havet, och jag började lära mig att plaska omkring 
i vågorna.

Från campingplatsen hade vi en storslagen utsikt över 
vattnet. Varje morgon satt vi utomhus och åt och tittade 
på havet som bredde ut sig framför oss. Det var andlöst 
vackert, och jag tyckte att det var befriande. Eftersom 
jag var muslim kunde jag inte äta baconet eller korvarna 
som Johnny stekte på det bärbara gasköket, men doften 
fick det att vattnas i munnen på mig. 

En dag när vi hade tillbringat förmiddagen på stranden 
besökte vi ortens konstgalleri som låg i ett vackert litet 
stenhus. Vi gick runt i galleriet och beundrade havsmotiven 
och de andra konstverken, och sedan följde vi upp det med 
enorma mängder te och scones i caféet som låg bredvid.

 Jag kände det som om jag hade vaknat upp ur en mar-
dröm och stigit in i en lycklig dröm.

När jag satt högt uppe på klipporna i den friska havs-
brisen tänkte jag inte särskilt mycket på mitt gamla liv. 
Jag var bara lättad över att ha tagit mig ur det. Slavarbetet, 
hoten, rädslan, isoleringen, våldet – jag längtade efter att 
vinden skulle ta med sig alltihop bort över de skummande 
vågorna. Sedan jag rymde hemifrån hade jag inte haft 
något behov av att ensamhetsfåglarna skulle komma 
och ta mig med sig till lavendelfälten, men det gjorde 
fortfarande ont att tänka på att de som var min familj 
inte hade älskat mig. De kunde inte älska mig. Jag ville 
höra hemma någonstans, och jag ville att vinden just  
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då och för all framtid skulle blåsa iväg den smutsiga  
och skuldmedvetna känsla jag fick när jag tänkte på min 
pappa.

Vecka efter vecka satt jag tyst i min bänk och lyssnade. Jag 
resonerade som så att den omsorg och kärlek jag upplevde 
hos familjen Jones måste komma någonstans ifrån. Om 
den kom från deras gud borde jag kanske försöka lära 
känna honom. Jag gick med i kyrkans ungdomsgrupp, 
och det var där som jag träffade Rachel.

Hon kom från en typisk vit nordengelsk familj. Hennes 
pappa var socialsekreterare och en riktig gentleman. 
Hennes mamma var lärarassistent i en lågstadieskola. 
Rachel var liten och blond och attraktiv. Hon var två år 
yngre än jag och mycket populär i skolan.

Jag tyckte att det var lustigt att en liten ängel som 
hon pratade med så stark nordengelsk dialekt. Min egen 
engelska var fortfarande färgad av en sjungande pakistansk 
rytm, men den försvann mer och mer ju längre jag höll 
mig borta från East Street. Jag var glad att bli av med den. 
Bortsett från min hudfärg, som jag aldrig skulle kunna 
ändra på och inte heller ville ändra på, var jag glad att få 
göra mig av med vad som helst som påminde om mitt 
tidigare liv.

Rachel hjälpte mig att långsamt påbörja processen som 
skulle göra mig till en fri kvinna. Hon följde med mig 
och handlade kläder och hjälpte mig att experimentera 
med smink och smycken. Vi spelade Alfapet – det blev 
mitt favoritspel när jag upptäckte att jag hade ett stort 
ordförråd efter att ha ägnat så många ensamma timmar 
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åt att läsa. Ibland sov jag över hemma hos Rachel, och vi 
kunde sitta och prata i flera timmar. 

När vi hade råd gick vi på bio. Jag hade aldrig varit 
på bio förut, och jag blev helt fängslad av Titanic. Det 
som tilltalade mig mest var att den var så romantisk, att 
Leonardo DiCaprios rollfigur ville dö för att rädda sin 
älskade. Jag tyckte om hans humor också, och att han 
var konstnär. Det var den sortens kärlek jag hoppades 
hitta – någon gång, kanske.

Jag fortsatte att plugga och försökte komma in i  
en rutin som innebar att jag gick i skolan på veckorna  
och umgicks med Rachel och andra kompisar på helger-
na, men jag behövde komma på ett sätt att försörja  
mig. Felicity föreslog att jag skulle ansöka om studie - 
bidrag och bostadsstöd via socialtjänsten. Hon skjutsa - 
de mig till socialkontoret där jag berättade hela min  
historia, om hur jag hade flytt från mitt hem och ett 
framtvingat äktenskap, för en ung, vit tjänsteman. Han 
visade in mig i ett annat rum och började överösa mig 
med frågor. Till sist frågade han om min familjs namn 
och adress.

”Du måste ge mig dina föräldrars telefonnummer”, sa 
han. ”Jag kan inte godkänna någonting utan det.”

”Men vad behöver du det till?” frågade jag.
”Tja, om inte annat behöver jag kontrollera din berät-

telse. Jag kan ju inte bara köpa den rakt av, eller hur?”
”Men du förstår inte”, invände jag. ”Jag har ju just 

berättat att jag rymde för att slippa ifrån ett arrangerat 
äktenskap. Jag kan inte riskera att de får reda på var jag 
är eller vad jag gör.”
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Han ryckte på axlarna. ”Vi kan inte bevilja bidrag utan 
kontroll. Förresten är det ytterst osannolikt att vi skulle 
kunna hjälpa dig. De troligaste är att du blir tvungen att 
återvända hem och bo hos dina föräldrar.”

Jag började bli rädd. Gång på gång gick han ut ur rum-
met för att prata med någon annan och kom sedan tillbaka 
med ännu fler frågor. Han sa rakt ut att jag var tvungen 
att återvända hem eftersom det var mina föräldrar som 
borde försörja mig, och inte socialtjänsten. Han fortsatte 
att be om telefonnumret för att kunna ringa dem och 
”ordna upp saker och ting”.

”Aldrig i livet att jag ger dig mina föräldrars nummer”, 
sa jag. ”Det börjar bli sent. Jag måste gå.”  

Med de orden reste jag mig och smet ut ur rummet. 
Så fort jag kom ut genom dörren började jag gråta. Jag 
gick till första bästa telefonautomat och ringde Felicity.

”Stanna där du är!” sa hon. ”Jag kommer dit och tar 
ett snack med dem på en gång!”

Felicity frågade vem jag hade pratat med och gick direkt 
fram till honom.

”Hur vågar du säga till den här unga tjejen att hon ska 
åka hem?” sa hon. ”Du vet ingenting om hennes situation. 
Du har inte en aning – och ändå säger du till henne att 
hon måste tillbaka hem!”

”Och vem är du?” frågade mannen i ovänlig ton.
”Jag är lärare på hennes gymnasieskola”, svarade Felicity. 

”Och dessutom är jag hennes kontaktperson. Om du 
fortsätter att uppföra dig så här kommer jag omedelbart 
att informera skolans rektor och hennes socialsekreterare. 
Det här är fullständigt oacceptabelt. Vi kanske till och 
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med måste polisanmäla. Du kunde ha satt den här flickans 
liv på spel med ditt agerande!”

Vid det här laget såg mannen bekymrad ut. Han förstod 
att Felicity menade allvar. 

”Jag ber om ursäkt”, sa han. ”Jag förstod inte riktigt 
hur situationen såg ut. Jag försökte bara kontrollera …”

”Att kontrollera att hon talar sanning måste väl inte 
innebära att hon tvingas gå tillbaka till en farlig och 
våldsam familj, eller hur?” kontrade Felicity kyligt. ”Eller 
har jag missat något?”

”Öh … Okej, ska vi börja om?” sa mannen nervöst. 
”Vi fyller i helt nya blanketter och ser till att få iväg en 
ansökan om studiebidrag och bostadsstöd. Vi kan väl 
bara glömma att jag sa något om hennes familj?”

När vi väl gick från kontoret var jag utmattad. Utmattad 
och överlycklig. För första gången i mitt liv hade någon 
som tyckte om mig tagit strid för mina rättigheter. Gång 
på gång hade min pappa sagt till mig att alla vita engelsmän 
var suputer och horor och bråkmakare, men det visade sig 
vara blinda fördomar och lögner, som så mycket annat. 
Det fanns ett annat England, ett annat än det min pappa 
målade upp. Det var ett England som befolkades av sådana 
som mrs Jones – godhjärtade, öppna, toleranta människor 
vars tro gav dem mod att konfrontera ondskan.

Jag tackade Gud för mrs Jones.
Jag visste bara inte riktigt vems gud jag tackade.
Jag var förvirrad. Jag var muslim, och det skulle jag 

förbli resten av livet. Jag kände inte att jag gjorde något 
fel när jag gick i kyrkan. Jag hade varit i olika kyrkor 
när vi gjorde utflykter med skolan, så det var inte helt 
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främmande för mig, men jag förstod inte riktigt vem Gud 
var. Jag började fundera på om det var möjligt för mig att 
bli kristen så att jag kunde börja be till mrs Jones gud.
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Kapitel 18

Min kyrka

jag firade jul med min nya familj. Hemma på East 
Street hade julen inte skilt sig från någon annan högtid, 
förutom att det var bättre filmer på tv. Vi var en muslimsk 
familj i ett muslimskt område, så vi hade varken gran eller 
pynt eller julklappar. 

Det hände att jag fick julkort från någon av mina kompisar 
i skolan, och mamma gav mig pengar i hemlighet så att jag 
kunde köpa kort och frimärken och återgälda gesten. Men 
jag gömde korten i skolväskan, och så fort julen var över 
slängde jag dem i soporna så att pappa inte skulle hitta dem.

Hemma hos Felicity ägnade vi hela eftermiddagen 
åt att klä granen och pynta hela huset. Jag andades in 
doften från den nyinköpta granen, och vi satte upp blått 
och silverfärgat pynt överallt och kompletterade det med 
matchande glitter. Belysningen blev pricken över i. Sedan 
slog vi in julklappar och spred ut dem under granen som 
en kaskad i alla regnbågens färger. Jag njöt av den laddade, 
förväntansfulla stämningen. Jag hade aldrig känt något 
liknande hemma. Ute var det kallt och bedrövligt, och 
det kändes underbart att komma in i det festligt pyntade 
huset och sitta framför brasan.
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På julafton gick vi på midnattsmässan i kyrkan. När 
folk började samlas fylldes luften av förväntan och av 
den kärlek vi delade. Och Bob berättade om Jesu fö-
delse. Jag hade sett julspel när jag gick i skolan, men det  
här var första gången som jag verkligen förstod. Flera 
gånger upprepade Bob meningen ”Gud blev människa”, 
och den ekade i mitt hjärta. Jag häpnade över att Gud 
kunde bli något så anspråkslöst som en vanlig människa 
enbart för att kunna ha gemenskap med oss. Jag hade 
väntat mig att Gud skulle gorma och skrika om hur usla 
vi människor var, inte att han skulle framhäva den kär-
lek som Bob hela tiden pratade om, Guds kärlek, som 
fick honom att komma till jorden som människa för att  
kommunicera med oss och visa omsorg om oss. Bob 
betonade samma ord gång på gång: Kärlek. Kärlek. Guds 
kärlek. Jag kände att mitt hjärta började slå fortare medan 
Bob talade, och jag ville lära känna Jesus. Jag ville vara 
kristen.

Felicitys adoptivdotter Julie satt bredvid mig i bänken. 
Till slut lutade jag mig fram och viskade i hennes öra:

”Hur gör man för att bli kristen?”
Julie log. 
”Enkelt. Du ber bara Jesus att han ska komma in i ditt 

liv. Be att han ska förlåta dina synder och tacka för att 
han dog på korset och uppstod för din skull.”

”Och det räcker?”
Julie nickade. 
”Det räcker.”
”Det finns inget mer man måste säga, inget man måste 

göra offentligt eller så?”
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”Nej. Ingenting. Man kan bli döpt om man vill, men 
man måste inte.”

För mig framstod detta som något väldigt privat och 
personligt, och jag tyckte att det var ganska bra. För att 
bli muslim måste man upprepa samma mening tre gånger 
inför en imam: ”Jag vittnar om att det inte finns någon 
annan gud än Gud och att Muhammed är hans sanna 
profet.” När det är gjort kallas man muslim. Jag hade 
tagit för givet att det fanns någon liknande formalitet 
inom kristendomen, men i den här kyrkan tycktes det 
inte finnas något annat än den enskilda bönen.

Jag kom hem till familjen Jones och gick och la mig 
i förhoppning om att få drömma om julklappshögarna 
under granen. Men jag kunde inte sova. Jag tänkte hela 
tiden på Bobs predikan och på det Julie hade sagt till mig. 
Så jag bad, och för första gången i mitt liv bad jag till en 
kristen gud: ”Gud, om du är verklig, om du finns och är 
en kärleksfull gud, då vill jag lära känna dig, och jag vill 
att du ska komma in i mitt hjärta.” 

Innan jag bad den bönen hade jag inte vetat att det 
var möjligt att ha en relation med Gud, men det kändes 
verkligen som en ömsesidig kommunikation. Jag tyckte 
mig känna att Gud sa: ”Ja, jag är här. Jag finns, och jag 
älskar dig.”

I det tysta ögonblicket konverterade jag från islam till 
kristendomen! Det omöjliga hade blivit möjligt. Jag tänkte 
inte riktigt på det så just då. Jag tänkte inte på det som 
hade varit – på mina sexton år som muslim. Jag tänkte 
inte på den tro jag fötts till. Jag lät mig bara uppslukas 
av känslan i själva ögonblicket. Jag funderade inte ens på 
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vad det skulle kunna innebära att jag hade bytt religion. 
Jag var överlycklig över att det fanns en gud som älskade 
mig och ville ha en relation med mig. Med mig! Jag ville 
ropa ut det till alla, men jag bestämde mig för att hålla 
det för mig själv tills vidare och njuta i hemlighet av mitt 
nya skäl att leva: min relation med Gud.

På juldagen bytte vi julklappar. Jag hade aldrig öppnat 
ett paket, så jag tittade hur de andra gjorde. Jag såg att var 
och en öppnade medan de andra såg på, och log och sa 
tack. Jag försökte göra likadant, men jag kände mig dum 
eftersom jag inte visste hur jag skulle reagera när någon i 
familjen gav mig något. Jag visste inte hur jag skulle göra 
eller hur jag skulle bete mig. Men jag visste att jag var 
glad – gladare än jag hade trott att jag kunde bli.    

Jag började läsa Bibeln och märkte att jag ville läsa hela 
tiden. Jag läste Matteus evangelium och sedan Markus, 
Lukas och Johannes. Berättelserna om Jesus och hans 
liknelser var spännande, och jag läste vidare. Jag läste 
Psaltaren, som dämpade min rädsla och hjälpte mig att 
sova på nätterna.

När jag läste Bibeln lärde jag mig vad det innebar att 
vara kristen och hur Jesus ville att jag skulle leva mitt liv. 
Jag välkomnade min nyvunna frihet att vara mig själv, 
och framför allt började jag förstå att jag var älskad. Det 
handlade inte längre om att vara värdig eller förtjäna 
något. Det handlade inte om att anstränga sig för att bli 
accepterad. Det handlade om att veta att Guds kärlek 
fanns där hur mycket fel jag än gjorde. Mer än något 
annat kände jag en inre frid och anade ett gryende hopp. 
I mitt hjärta fanns det ljus där det hade funnits mörker.
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Jag lyckades hålla min omvändelse hemlig i ett par 
veckor. En dag när jag åt lunch tillsammans med familjen 
bestämde jag mig för att säga något. Jag sneglade nervöst 
på de andra runt bordet. ”På julafton … ja, öh, jag – jag 
tror att jag blev kristen.”

Ett stort leende lyste upp Felicitys ansikte när hon 
rusade upp och kramade om mig. Vi dansade runt i var-
dagsrummet medan alla i familjen kramade mig i tur och 
ordning – en främmande sed som började kännas allt mer 
naturlig för mig. 

En del av mig tyckte att de var lite galna i familjen Jones 
när de dansade omkring och skrattade och var så glada. 
Men en annan del av mig tyckte om deras ohämmade sätt 
att visa känslor. Det fanns en frihet och en lätthet i det 
som livade upp mig.

Felicity förstod vad det innebar att jag hade konverterat. 
Hon visste att det skulle kunna föra med sig stora problem 
för mig, livshotande problem, och det gjorde henne mycket 
orolig. Jag hade flytt från min familj och min kultur, och 
nu hade jag flytt från min religion. Men för stunden ville 
hon koncentrera sig på att vara överlycklig för min skull.

Jag är glad att hon inte pratade om sin oro just då. Hon 
gav mig frihet att välja min egen väg och göra mina egna 
misstag om det behövdes. Jag hade stått under sträng 
övervakning alldeles för länge. Mina beslut skulle inte 
få styras av heder och skam längre.

Jag visste att så fort det blev känt att jag konverterat 
skulle den muslimska gemenskapen frysa ut mig. Men 
jag intalade mig att om det blev så, då var de relationerna 
inte äkta och hade heller aldrig varit det. Jag hade sett hur 
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Felicity, Julie, Rachel och Zoë gav mig sin vänskap och 
kärlek trots faran och riskerna – och över kulturgränserna.

Det var detta som menades med sann vänskap, och jag 
lovade mig själv att sträva efter den.
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Kapitel 19

Jag går vidare

flera månader senare flyttade jag från Felicitys hus. 
Jag hyrde ett rum som jag hade fått genom ett bostads-
projekt i Bermford som var till för unga människor utan 
stöd från sina familjer.

Att få bo hos Felicity och hennes familj hade räddat 
livet på mig, men nu ville jag tänja på gränserna för mitt 
oberoende och min frihet. Jag ville stå på egna ben för 
första gången i livet. Det fanns så mycket som jag aldrig 
hade behövt göra: sköta min egen ekonomi, handla och 
laga mat åt mig själv och planera min egen tid. De flesta 
av mina jämnåriga gjorde det, och jag ville också ha det så.

Jag bodde i mitt nya rum i ett och ett halvt år. Under 
den perioden koncentrerade jag mig ännu mer på skolan. 
Jag visste att det var absolut nödvändigt att jag gjorde bra 
ifrån mig. Jag hade tagit avstånd från min familj, min 
religion och ett tvångsäktenskap, och nu var jag tvungen 
att klara mig enbart på min intelligens.

Felicity och hennes familj träffade jag ofta. Johnny 
körde mig till kyrkan de flesta söndagar, och tre eller fyra 
gånger i veckan följde jag med Felicity hem efter skolan 
och åt middag hos henne.
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Trots det stödet började jag bli orolig att jag hade 
förhastat mig genom att sträva efter obegränsad frihet. 
Jag hade varit med om för mycket för tidigt, och jag 
fick svårare och svårare att sortera allt. Det som blev 
avgörande var att jag förnekade det verkligt hemska jag 
hade upplevt (övergreppen) för att kunna påbörja en ljus 
och självständig framtid.

När jag väl började bryta ihop kom det knappast som 
någon överraskning. Jag blev så deprimerad att jag frivil-
ligt gick med på att läggas in på en psykiatrisk avdelning, 
trots att jag fortfarande inte var redo att avslöja den fulla 
vidden av de övergrepp jag hade utsatts för.

Vem var jag? Jag var en brittisk asiat, född muslim, som 
hade konverterat till kristendomen och lärt känna ett antal 
vita britter. Var i hela världen hörde jag hemma? Mina 
vänner i kyrkan tyckte om mig och brydde sig om mig, 
men hur skulle de kunna förstå min bakgrund? Samtidigt 
tog min familj avstånd från den jag hade blivit.

Jag ångrade inte att jag hade lämnat min familj eller 
blivit kristen. Långt därifrån. Jag hade bara ingen aning 
om hur jag skulle leva mitt liv. Jag fick diagnosen klinisk 
depression och började äta antidepressiv psykofarmaka. 
Medicinerna gjorde att jag ville sova hela tiden, men jag 
tog ändå emot en strid ström av besökare: Felicity kom 
nästan varje dag, och Zoë, Johnny och Rachel var ofta 
med. Lärarna och rektorn från skolan kom, och till och 
med Barry, min socialsekreterare, hälsade på.

Med tiden verkade själen läkas, och jag skrevs ut från 
sjukhuset och försökte gå vidare i livet. Det kändes som 
om jag just hade påbörjat en lång resa mot en punkt där 
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jag skulle berätta den fullständiga historien om mitt liv, 
men jag visste att priset skulle bli fruktansvärt högt och 
att resan skulle ta plågsamt lång tid. Jag behövde fortsätta 
att vara stark.

Jag var ofta hemma hos Felicity, och jag samlade kraft 
allteftersom. En morgon satt vi och åt frukost och Felicity 
ställde fram bröd, nystekt bacon och tomatsås på bordet. 
Alla högg in, och utan att tänka på det gjorde jag i ordning 
en baconsmörgås åt mig själv. I samma ögonblick som jag 
bet i den smörgåsen förstod jag vad jag hade gått miste 
om – det var något av det godaste jag hade ätit.

Jag tittade mig omkring och väntade på att någon skulle 
kommentera det, men ingen sa något. Det var först senare 
som jag kom att tänka på vad den måltiden innebar. Hjälp, 
jag har ätit fläsk! Jag var helt inställd på att kräkas, eftersom 
jag förväntade mig att något hemskt skulle hända. Men 
det gjorde det inte.

Från och med den stunden älskade jag bacon. Det blev 
ytterligare ett steg bort från min familj och mot en framtid 
som skrämde och lockade på samma gång.

Det fanns många andra saker som förvånade mig med 
det nya livet och människorna i kyrkan. Till exempel 
blev jag chockad första gången jag såg dem lägga biblarna 
på golvet. I mina ögon visade de brist på respekt för en 
helig bok, för muslimer skulle aldrig drömma om att 
lägga Koranen på golvet. Det fanns så många skillnader 
i kultur och religion som jag var tvungen att vänja mig 
vid, och jag visste att det skulle ta ett tag.
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Varje gång jag ringde mamma brast hon ut i en lång kla-
govisa som dröp av anklagelser. 

”Du vet att jag blir så sjuk av att du gör så här”, beklagade 
hon sig. ”Det är inte bra för min hälsa. Vi saknar dig så 
mycket allihop. När kommer du hem?” 

Varje gång svarade jag samma sak: ”Mamma, jag kom-
mer inte hem. Du vet varför jag inte kommer hem. Du 
vet. Du måste lära dig att leva med det. Jag vill hålla 
kontakten, men jag kommer inte hem.”

Inte en enda gång hände det att hon sa något som tydde 
på att hon brydde sig om mig eller hade dåligt samvete. 
Jag försökte gå vidare, men min mamma gav fortfarande 
mig skulden för alla sina krämpor. Jag var fortfarande 
syndabocken – fortfarande den som, i min fars ögon, 
behövde straffas.

Jag höll även kontakten med Skip. Hennes nya lägenhet 
hade blivit en fristad för pakistanska flickor som hade 
hotats med eller tvingats till äktenskap med män som 
misshandlade dem. En gång när jag hälsade på henne 
träffade jag tre systrar som var äldre än jag och hade levt 
i arrangerade äktenskap i flera år.

Alla tre hade skickats till Pakistan för att gifta sig med en 
fullständig främling från någon avsides belägen by. Sedan 
hade de återvänt till Storbritannien med sina respektive 
män. Fem, sex och sju år senare levde de i ett veritabelt 
helvete. Systrarna bodde i samma hus tillsammans med 
sina män, som jobbade på olika fabriker i närheten. Alla 
systrarna hade utbildat sig till sekreterare, men deras män 
tillät inte att de arbetade utanför hemmet.

De blev förstås slagna med jämna mellanrum. De 
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behandlades som tjänare och tvingades passa upp på 
sina män, tassa på tå för dem och tillfredsställa alla deras 
behov. Ännu värre var att deras män ofta drack sig fulla på 
billig sprit och försökte turas om att ligga med systrarna. 

Systrarna låste dörrarna till sovrummen så att männen 
inte kunde komma in. De la en kniv under kudden om 
de skulle bli tvungna att försvara sig, men de var rädda 
att de inte skulle kunna hålla sina män ifrån sig hur länge 
som helst. De kunde inte berätta för sina föräldrar vad 
som pågick, för det skulle dra vanära över familjen – och 
de skämdes så mycket själva.

De visste att sex utan samtycke var detsamma som 
våldtäkt och att våldtäkt var olagligt i Storbritannien. 
Men hur skulle de kunna gå till polisen – inget skulle 
ju vara mer skamligt för det muslimska samhället! Att 
vända sig till imamen och be om hjälp skulle vara mer än 
meningslöst – det visste jag bara alltför väl.

Skip och jag förfasade oss. Vi insåg hur lyckligt lottade 
vi var som själva hade sluppit att bli bortgifta. Men vad 
skulle vi ge systrarna för råd? Det enda vi kunde säga var 
att de borde lämna sina män. Men de var alldeles för rädda 
för att göra det, rädda för skammen, för vanäran, för att 
stötas bort av sina familjer och frysas ut ur gemenskapen.

Jag visste att de tre systrarna inte skulle göra något för 
att ta sig ur sin situation. De kunde inte förmå sig till att 
riskera sina egna liv och sina landsmäns heder. När jag 
såg hur rädda och olyckliga och ofria de var kände jag en 
ännu större lättnad över att jag hade lyckats fly.
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Min familj hade försökt stänga in mig i en kista av skam. 
Att lämna islam såg jag som det slutgiltiga beviset för att 
jag vägrade att låta mig låsas in på det sättet. Jag ringde 
Billy och stämde möte med honom i en park i närheten. 
Han mötte mig med ett stort leende. Jag frågade hur alla 
mådde.

Han ryckte på axlarna. 
”Du vet, samma som alltid … Mammas astma håller på 

att bli värre. Alla lägger skulden på dig. Har du funderat 
på att komma hem?”

”Jag vill inte. Jag tänker aldrig komma hem. Men  
jag har något viktigt att berätta för dig. Jag har blivit 
kristen.”

Han skrattade. 
”Kom igen – du kan inte mena allvar!”
”Jag menar visst allvar. Jag har konverterat.”
”Det är bara en del av din revolt”, invände Billy. ”Jag 

vet att du har det jobbigt just nu, men du kommer att ta 
ditt förnuft till fånga och komma hem. Du är muslim, 
Hannan. Muslim.”

”Du lyssnar inte, Billy. Jag har konverterat till kris-
tendomen. Jag är kristen. Tror du verkligen att jag skulle 
vara välkommen tillbaka nu?”

Billy skakade uppgivet på huvudet. 
”Du föddes som muslim, Hannan. Du kommer alltid 

att vara muslim. Du kommer att dö som muslim också. 
Den här omvändelsegrejen är bara skitsnack.”

”Jag är kristen, Billy. Jag har gjort mitt val. Och förr 
eller senare måste du acceptera det.”

Billy var varken arg eller aggressiv. Han trodde bara 
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att det här var ytterligare ett kapitel i berättelsen om hans 
lillasysters tillfälliga revolt.

Men jag visste att den gamla berättelsen var slut och 
att jag skrev på någonting nytt. Jag höll på att bli en ny 
människa – en människa som jag började tycka om. 
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Kapitel 20

Bloddopet

en grov hand grep tag i mig och knuffade mig mot en 
liten trädörr. Den såg skrämmande bekant ut. Jag försökte 
skrika, men det kom inget ljud. Handen tog tag i mitt hår 
och drog huvudet bakåt. I ögonen såg jag ursinne och 
förakt. Jag släpades ner för de ojämna trappstegen, ner i 
de kalla skuggorna. Mörkret omslöt mig. Jag var tillbaka 
i min angripares våld.

Jag vaknade med ett ryck. Samma mardrömmar kom 
tillbaka hela tiden: återblickar från de fasansfulla övergrep-
pen i den kvava källaren.

Jag började känna mig desperat och allt mer ensam. Jag 
hade inte berättat för någon att min pappa hade våldfört 
sig på mig under mer än tio år.

Felicity hade blivit som en extramamma för mig, och 
jag blev mer och mer säker på att det enda sättet att inleda 
läkeprocessen var att berätta för henne om det jag varit 
med om. En dag stannade jag kvar på skolan tillsammans 
med Felicity efter att lektionerna var slut. Jag började prata, 
och jag berättade för henne om en del av det som hade 
hänt. Sedan började jag gråta. Jag kände hur hon slog sina 
varma, beskyddande armar om mig och höll hårt om mig. 
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”Å, Hannan, stackars liten. Jag älskar dig. Gud älskar 
dig. Du kommer att ta dig igenom allt det här, det lovar jag.”

Jag bad henne att inte berätta för någon annan, men 
hon sa att det inte var något alternativ. Hon var min lärare 
och min kontaktperson, och hon hade ansvar för att rap-
portera vad min pappa hade gjort. Nu när hon visste hur 
allvarliga övergrepp han var kapabel till blev hon också 
orolig för mina systrar. 

Hon gjorde nog rätt i att oroa sig. Ibland var jag själv 
rädd för vad som skulle kunna hända dem, särskilt nu 
när jag var borta.

”Jag är rädd för att gå till polisen”, sa jag. ”Jag tror inte 
att jag är redo att berätta det för dem. Jag står inte ut med 
tanken på att berätta alla detaljer de behöver veta. Jag vill 
helt enkelt inte gräva upp alla hemska minnen, särskilt 
inte tillsammans med främmande människor.”

Jag visste vad som skulle hända med min familj och den 
muslimska gemenskapen om pappa greps för att ha utnyttjat 
sin dotter sexuellt. Om en imam åtalades i brittisk domstol 
för att ha våldtagit sin dotter från att hon var fem till det 
att hon var femton, då skulle gemenskapen rasa ihop.

Dessutom tvivlade jag på att polisen skulle tro mig. Jag 
var ju bara en gymnasieelev, medan min pappa hörde till 
samhällets stöttepelare. Jag mindes hur Omer direkt hade 
tagit till sig pappas ord i stället för mina. Det föreföll otroligt 
att polisen skulle lyssna på mig och tro mig. Det stred mot 
allt jag hade upplevt. Jag förklarade allt detta för Felicity.

”Jag förstår att du är orolig”, sa hon. ”Men ska vi prata 
med Barry? Han kanske vet vad vi ska göra. Kan du 
tänka dig det?”
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”Okej”, sa jag. ”Jag ska försöka.”
Någon dag senare träffade jag Barry. Han var så snäll 

och uppmuntrande att jag klarade att berätta lite för honom 
om det som pågått under årens lopp. Eftersom han inte 
tillhörde den grupp som hade ansvar för att skydda utsatta 
barn var han tvungen att hänvisa mig dit. En socialarbetare 
från den gruppen kom och pratade med mig. Vicky, som 
hon hette, sa att det var absolut nödvändigt att jag gick 
till polisen. Jag kunde inte se att jag hade så mycket att 
välja på, så jag gick med på det.

Vicky skjutsade mig till polisstationen. En kvinnlig polis 
tog med mig till ett förhörsrum. Vi satt vid ett skrivbord 
och hon satte på en liten bandspelare. Hon hade ett papper 
framför sig och en penna i beredskap.

”Då så, Hannan, berätta nu med egna ord exakt vad 
som hände. Börja med ditt namn och din gamla adress, 
så börjar vi i den änden.”

”Jag heter … Jag heter Hannan Shah. Jag … jag … jag …”
Jag försökte få fram orden, men jag var som förlamad. 

Strupen snörde ihop sig. Jag började skaka, och tårarna 
vällde fram. Jag var livrädd för vad som skulle kunna 
hända om jag fortsatte. Jag var livrädd för vad som skulle 
kunna hända mig. Jag fick panik när jag försökte tvinga 
mig själv att prata, särskilt med främmande människor. 
Och jag visste att om jag fortsatte med vittnesmålet, då 
skulle det sätta igång en rad händelser som det inte gick 
att stoppa.

”Jag … jag … jag kan inte”, lyckades jag stamma fram. 
”Jag kan bara inte.”

Polisen var lugn. 
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”Om du inte känner dig redo är det bara att komma 
tillbaka när du gör det. Var inte orolig. Det är inget pro-
blem för oss. Vi vill att du ska känna dig avslappnad och 
förberedd.”

Hennes uppmuntran betydde mycket för mig. Jag be-
stämde att jag skulle samla mod och gå dit en annan dag. 
Vicky sa att hon skulle köra mig hem. Vi satt tysta i bilen 
en stund. Sedan sneglade hon på mig.

”Du gjorde verkligen bort dig, Hannan, eller hur? Du 
var helt värdelös hos polisen. Du berättade ju ingenting. 
Vilket slöseri med allas tid!”

Jag hittade inget att säga till svar. Jag började gråta och 
skaka igen. Hela vägen hem skällde hon på mig för att jag 
hade varit så värdelös. Så fort hon hade släppt av mig ringde 
jag Barry. Han blev rasande, ringde Vickys överordnade 
och lämnade ett formellt klagomål. Men skadan var redan 
skedd. Det skulle dröja länge innan jag klarade att söka 
upp någon som arbetade med barnskydd igen. 

Så småningom besökte barnskyddsgruppen min lil-
lasyster Aliyas skola för att se hur hon mådde. Om det 
fanns några tecken på övergrepp, eller om lärarna var 
oroliga för något, skulle min syster tas upp i det så kallade 
riskregistret. Lyckligtvis fanns det inga sådana tecken. Jag 
blev så lättad. Jag trodde inte att pappa gjorde samma saker 
med henne som han hade gjort med mig – så vitt jag visste 
hade han aldrig slagit henne – men jag var ändå lättad.

Trots allt brydde jag mig fortfarande om mamma och 
mina syskon. Om jag anmälde övergreppen skulle det 
bli början till slutet för dem allihop. Smärtan, skammen 
och vanäran skulle bli avgrundsdjup. Min familj skulle 
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få ta följderna om jag gick ut med vad pappa hade gjort, 
och så länge jag trodde att mina systrar var trygga var 
priset för högt. Jag ville inte att mamma och mina syskon 
skulle tvingas leva utan en make och en pappa. I vår kultur 
skulle de ha haft det ännu sämre utan honom, hur grym 
och ond han än var.

En dag gick Rachel och jag och bowlade med två killar i 
hennes ungdomsgrupp. Det kändes nästan som en dub-
beldejt. En av killarna hette Ian och var syskonbarn till 
Felicity. På söndagskvällens bibelstudium träffades vi 
igen, och efteråt kom han fram till mig. 

”Hej Hannan”, sa han nervöst. ”Du … jag gillar dig 
jättemycket.”

Jag rodnade. Vad var det han sa egentligen? Jag kände 
mig ful och värdelös. Min familj hade alltid sagt att jag 
var det. Vad i hela världen kunde en lång, snygg, blond 
och blåögd kille som han se hos mig? Kanske kunde han 
se den människa jag var på väg att bli.

”Jag ska träffa några av mina kompisar på tisdag”, sa 
han. ”Vill du följa med? Som en dejt?”

”Det vore trevligt”, stammade jag fram. 
Jag fattade fortfarande inte vad det var som hände.
På tisdagen kom han, och vi gjorde sällskap till hallen 

– vi skulle bowla igen. När vi gick gatan fram tog han 
mig i handen. På ren reflex var jag nära att dra undan den. 
Det kändes så konstigt för mig att vara i närheten av en 
man – och det skulle ha orsakat saftigt skvaller och en 
stor skandal på East Street!

Men jag sa åt mig själv att slappna av och njuta av 
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stunden. Jag visste att det var oskyldigt. Vi var knappast 
något idealiskt par ändå. Ian var besatt av fotboll, och 
lite senare, när jag hejade på fel lag i en match och han 
kramade tjejen som satt på andra sidan, kändes det bra 
att gå vidare. Det viktiga var att jag kunde gå vidare. Jag 
kunde bli kär i en annan kille, eller fortsätta vara singel, 
allt som en del av min växande frihet.

Hela den här perioden pluggade jag så hårt jag kunde. 
När jag till sist gjorde mina slutprov fick jag höga betyg 
i sociologi, teologi och engelska. Jag var överlycklig och 
oerhört stolt. Jag hade lyckats tillräckligt bra för att börja 
på samhällsvetarprogrammet på Lancaster University. 
Det var en dröm som gick i uppfyllelse.

Långsamt blev mitt liv allt bättre. Medan jag var iväg på 
en resa med församlingen och skötte om föräldralösa barn 
i Indien hade Rachel hittat ett fantastiskt nytt boende åt 
mig. En familj i församlingen hade erbjudit mig att hyra 
ett rum hemma hos dem. Nu när jag hade provat på att 
klara mig själv kändes det skönt att bo i en familj igen.

En dag följde jag med Rachel till en kyrka där hon 
hade flera kompisar. Efter gudstjänsten fick jag syn på 
en vithårig äldre dam som på något sätt såg bekant ut. 
Plötsligt kom jag på det: det var Edith Smith, kvinnan som 
hade kommit hem till oss för att lära mamma engelska 
för en massa år sedan. Jag presenterade mig för henne.

Hon log mot mig. 
”Ja, vet du att det minns jag faktiskt. Och din förtjusande 

mamma, hur mår hon?”
”Nja, jag träffar henne inte så mycket”, förklarade jag. 
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”Jag tror att hon mår bra. Men jag har blivit kristen, så 
jag måste hålla mig på lite avstånd.”

”Det menar du inte! Då måste du komma hem till mig 
och dricka te. Jag vill så gärna höra hela historien.”

När jag hörde hennes röst igen kom minnena tillbaka, 
och långtifrån alla var trevliga. Jag mindes hur mamma 
och Edith hade suttit i vardagsrummet och skrattat och 
skämtat om mammas uttal. Men jag mindes också pappas 
våldsamma misshandel, och mitt försök att gå emellan och 
rädda mamma, och de mörka fasor som kommit därefter.

Jag sa inget om vilket elände och trauma som hennes 
engelsklektioner hade lett till hemma hos oss. Jag berät-
tade inte att mamma hade fått stryk av pappa, eller varför 
mamma hade hindrat Edith från att komma igen. Jag var 
rädd att hon skulle bli ledsen. Och jag ville definitivt inte 
säga något om att pappa hade använt hennes besök som 
en ursäkt för att misshandla och förgripa sig på mig.

Edith Smith bar inte ansvaret för det som hade hänt. 
Den enda människa som var ansvarig för pappas våld och 
sjuka beteende var han själv.

Samtidigt som mitt liv förändrades och förbättrades 
upptäckte jag fortfarande nya fläckar från det förflutna 
som bredde ut sig i nuet.

Innan jag började på universitetet bestämde jag mig för att 
låta döpa mig och bekräfta min omvändelse på nytt. Det 
var ytterligare ett steg mot att växa i tron och fira det fria 
val jag hade gjort som en fri människa i ett fritt samhälle.

Jag bestämde att jag skulle bjuda in min familj. Jag ville 
att de skulle se hur viktig min nyfunna tro och identitet 
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var för mig. Jag ville att de skulle se den frihet jag levde i 
nu när jag hade flytt från mitt kulturella ghetto. I samband 
med gudstjänsten hade jag tänkt berätta att jag höll på 
att upptäcka vem jag var och allt jag kunde göra: tala 
offentligt, åka till Indien och hjälpa andra människor, 
satsa på studierna och komma in på universitetet, och 
bygga upp viktiga vänskapsrelationer. 

Jag hoppades att det skulle öppna deras ögon, men utöver 
det ville jag också visa att jag hade förlåtit dem. Jag visste 
hur viktig förlåtelsen var i min nya tro, och jag var fast 
besluten att leva i den. Att bjuda dem på dopet var ett sätt 
att tala om för dem att de var förlåtna – utom pappa. Jag 
trodde inte att jag någonsin skulle kunna förlåta pappa.

Jag visste att det var hopplöst naivt av mig att bjuda in 
min familj. Jag visste att det kunde visa sig vara dumdristigt 
och rentav farligt, men jag tyckte att det var värt risken. I 
det här skedet hade jag aldrig hört ordet ”avfälling”. Jag 
visste inte att det står i haditherna (de samlade utsagorna 
om vad profeten Muhammed sa, gjorde, tillät och förbjöd) 
att den som lämnar islam och vägrar återvända ska dödas. 
Jag tror att jag skulle ha bjudit in min familj ändå, även 
om jag hade vetat detta. Glädjen i mitt nuvarande liv 
framstod som mer relevant än några uråldriga texter som 
ingen skulle komma på tanken att tolka bokstavligt.

Jag ringde Billy. Vi pratade lite om familjen, och sedan 
kom jag in på dopet. 

”Jag vill att du ska komma, Billy. Det är något som 
betyder väldigt mycket för mig. Jag vill verkligen att du 
ska komma, och mamma och Raz och allihop.”

Billy bara fnös. Jag körde på och meddelade tid och  
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plats. Efter en kort tystnad la min bror på luren i örat 
på mig.

Det var som om någon hade smällt igen en dörr framför 
näsan på mig. Jag var ledsen men inte helt förvånad. Jaha, 
där fick jag mitt svar, tänkte jag. De kommer inte. Billy 
var mest liberal av dem, och om han reagerade på det 
sättet fanns det inget hopp om de andra. Jag drog ett djupt 
andetag. Nu fanns det inget mer jag kunde göra.

Några dagar senare var jag ensam i huset och satt och 
pluggade. Det var mitt på eftermiddagen. Plötsligt hörde 
jag ett våldsamt oväsen utanför. Jag sprang fram till fönst-
ret. På gatan framför huset stod en folkmassa bestående 
av ett fyrtiotal pakistanska män som var beväpnade med 
släggor, käppar och knivar. Pappa stod längst fram med 
ansiktet förvridet till en mask av hat och ursinne. Till 
min fasa var dessutom min mer liberale farbror Kramat 
där och stod och skrek och gapade som de andra. Jag såg 
ingen av mina bröder, och ingen av kvinnorna från East 
Street, men jag stannade inte kvar vid fönstret för att 
granska mobben i detalj.  

Jag rusade till ett av rummen på baksidan för att gömma 
mig. Jag visste att ytterdörren var låst, men de fyrtio 
skrikande männen utanför skulle enkelt kunna slå in 
den. Jag såg framför mig hur mobben strömmade upp 
för trappan med framsträckta vapen och ögon som lyste 
av hat och blodtörst.

Fast jag befann mig längst in i huset och låg under en 
säng kunde jag höra kalabaliken.

”Smutsiga förrädare!” dundrade pappa. ”Förrädare! 
Förrädare! Förrädare! Du har förrått din familj! Förrått 
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din tro! Förbannade förrädare! Vi ska slita hjärtat ur 
kroppen på dig! Vi ska bränna dig levande!”

De slog och bankade på dörren. Jag kröp längre in 
under sängen; jag skakade av rädsla och bad till Gud att 
han skulle skydda mig.

Jag hörde att det rasslade i brevinkastet, och plötsligt 
skrek pappa genom öppningen: ”Smutsiga, usla förrädare! 
Förrädare! Vi ska skära dig sönder och samman! Skära 
dig i skivor! Bränna upp dig! Slita ut ditt förrädarhjärta! 
Förrädare  – du kommer att ruttna i helvetet!”

Jag visste att om pappa bröt upp dörren, då skulle 
mobben slå ihjäl mig.
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Kapitel 21

Mobben

jag bodde i ett område där de flesta var vita och tillhörde 
arbetarklassen och där pappa inte hade några kontakter, 
men på något sätt hade han hittat mig. Släggornas och 
käpparnas hemska dunkande på dörren angav rytmen 
för förbannelserna, okvädingsorden och dödshoten som 
männen ropade ut. Det kändes som om det höll på i en 
hel evighet. 

Plötsligt blev det tyst. Jag låg under sängen och vågade 
knappt andas. Var de inne i huset och smög på mig? Hade 
de gått runt på baksidan för att klättra över trädgårds-
staketet?

Till slut tog jag mod till mig, kravlade ut och kröp mot 
rummet som vette mot gatan. Jag hörde fortfarande ingen-
ting. Hela gatan tycktes vara övergiven. Den uppretade 
folkhopen hade försvunnit lika snabbt som den kommit.

Det enda jag kunde komma på var att några av grannarna 
måste ha gått ut på gatan och hotat med att ringa polisen. 
Kanske hade pappa för en gångs skull tvingats inse att han 
inte var allsmäktig. Det här var ett tufft område där de 
boende inte skulle ha tyckt om att deras gata invaderades 
av en hop skrikande ”pakier”. 
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Jag kunde fortfarande inte sluta skaka. Jag visste att 
jag hade tur som var vid liv. Jag slog Rachels nummer.

”Rachel, det är Hannan”, viskade jag med darrande röst.
”Vad har hänt, Hannan? Mår du bra?”
”Nej. Jo. Jag menar  – det har hänt någonting hemskt. 

Jag är jättejätterädd. Du måste hjälpa mig …”
”Vadå?” Jag hörde rädsla i hennes röst. ”Vad är det? 

Vad hände? Berätta!”
Jag var rädd att Rachel inte skulle hjälpa mig om jag 

berättade om hotet från pappa och mobben. Jag var rädd 
att hon inte skulle våga komma. I mitt panikslagna till-
stånd berättade jag bara minsta möjliga för att få henne 
att komma och hjälpa mig.

”Du, jag kan inte prata på telefon. Kan du komma hit? 
Jag är hemma. Jag behöver dig verkligen.”

”Absolut. Jag kommer. Var inte orolig.”
Jag gick och packade ner de få saker jag ägde i en väska. 

Fem minuter senare hörde jag en bil stanna utanför, och 
det knackade på dörren. Jag kikade ut. Lättnaden sköljde 
över mig. Det var Rachel. Jag rusade ut och kastade mig 
in i hennes bil.

Vi åkte direkt hem till Rachel, där jag stannade i flera 
dagar. Till Rachel och hennes familj sa jag bara att min 
familj hade hotat mig och att jag behövde komma bort 
från huset.

Jag hade inte för ett ögonblick trott att pappa skulle 
reagera med en sådan offentlig uppvisning i våld och 
extrem aggressivitet. Misshandeln och övergreppen hade 
alltid försiggått i hemlighet. Nu låg våldet i öppen dager, 
och hans landsmän stod bakom honom.
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Om och om igen såg jag ansiktena framför mig, för-
vridna av hat: min familj, mina släktingar och männen på 
min gata. Alla kände mig, och alla hotade att hämnas på 
mig – och döda mig – bara för att jag hade vågat inbilla 
mig att jag var fri att välja vad jag skulle tro på.

Jag lät döpa mig ändå. Eftersom min familj visste vilken 
kyrka jag skulle ha varit i fick jag byta lokal. Rachel 
försökte få mig att ringa polisen och anmäla pappa, men 
jag spjärnade emot. Skälen var desamma som förut. Jag 
ville gå vidare i livet, och jag ville inte behöva ha dåligt 
samvete resten av livet för att jag hade orsakat familjens 
sönderfall.

Ändå förändrades mitt liv radikalt. Jag gömde mig och 
avslutade all kontakt med familjen.

Några veckor senare förvarnade Skip mig om att min 
familj – och alla på hela gatan – letade efter mig och att jag 
måste vara mycket försiktig. Det sjöd av vrede i gruppen 
efter att ”en av deras egna” hade lämnat islam. Alla visste 
att flickor rymde då och då för att slippa bli bortgifta, 
men att lämna islam – det var otänkbart.

Jag var orolig för Skip, men hon trotsade min familj 
och skyddade mig varje gång. Så fort någon fick reda på 
var jag bodde spred sig skvallret på gatan, och Skip sa åt 
mig att fly därifrån.

Min familj sa till Skip att jag måste avsäga mig min 
kristna tro och att de skulle fortsätta att jaga mig ända 
tills jag hade gjort det. Dödshotet skulle inte försvinna 
förrän jag återvände till dem, till islam och till mannen 
de hade utsett till min make. Vid det här laget hade jag 
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förstått att mitt brott – att lämna tron – var det absolut 
värsta jag hade kunnat hitta på.

Jag kunde inte hantera så många känslor på en gång. 
Det enda jag ville var att fortsätta gömma mig och leva 
mitt nya liv.

Under det år som följde efter det att pappa hade samlat 
ihop en mobb och gått till angrepp mot mig blev jag 
tvungen att flytta ungefär var tredje månad. Jag bodde 
hos kompisar, hos deras familjer eller i olika rum som jag 
hyrde tillfälligt. Jag var alltid beredd att flytta med minsta 
möjliga framförhållning om jag fick en förvarning om att 
min familj hade spårat mig. Jag bodde i en resväska och 
slog mig aldrig till ro.

Jag ändrade mitt namn från Hannan till det mer  
engelska Hannah, men inte för att jag inbillade mig att 
det skulle göra det svårare att hitta mig. Jag tog en dag  
i taget och kunde knappt planera för framtiden över  
huvud taget. Jag såg mina drömmar om universitetet 
blekna bort i takt med att den farliga katt-och-råtta-leken 
gick vidare.

Det blev omöjligt att känna sig hemmastadd, att plugga 
eller att behålla ett jobb någon längre tid. Jag kände det 
som om jag fysiskt hade sluppit undan min pappa men 
fortfarande satt fast i en känslomässig mardröm.

Två år efter incidenten med mobben kände jag äntligen 
att jag kunde börja studera teologi och religionsvetenskap 
vid Lancaster University. Min omvändelse till kris-
tendomen hade inte dämpat min fascination för andra 
religioner och trossystem. Jag la märke till att en av de 
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valfria kurserna hette ”Islamisk feminism”. Jag var förstås 
mycket nyfiken på vad det kunde vara!

Jag visste inte vad jag ville göra efter universitetet. Jag 
kanske skulle bli lärare som Felicity, eller socialarbetare 
som Barry – de två personer jag såg upp till mest. Jag 
visste att jag ville hjälpa unga kvinnor som var fängslade 
på samma sätt som jag hade varit. Det dök upp fler och 
fler historier i medierna om flickor som rymde för att 
slippa bli bortgifta, och om de så kallade hedersmord som 
underlättades av muslimska nätverk i form av släktingar 
och vänner.

I moskén på East Street delade min pappa varje fredag 
ut en fotostatkopia med min bild på och sitt eget telefon-
nummer längst ner. I hela stan fanns spioner som försökte 
hålla koll på mig. När någon såg mig på gatan drog min 
pappa slutsatsen att jag bodde i det området. Om det 
kom fler rapporter kunde han räkna ut exakt vilket hus 
jag bodde i.

Jag funderade på att flytta från norra England för att 
komma undan min familj och deras spioner en gång för 
alla, men jag hade alla mina vänner där. Och det var i 
Lancaster jag hade kommit in på min drömutbildning. Jag 
tänkte att Lancaster var en stor och mångkulturell stad 
där jag skulle kunna försvinna i mängden och glömma 
att någon förföljde mig.

Där skulle jag säkert kunna känna mig trygg.



210

Kapitel 22

Okunskap och visshet

mina första dagar på universitetet kännetecknades av 
fullständig frihet. Plötsligt spelade det ingen roll vad jag 
hade på mig, hur jag såg ut, vilken hudfärg jag hade eller 
vad jag trodde på. I min omgivning fanns alla upptänkliga 
raser, hudfärger och religioner representerade.

Något av det första jag bestämde mig för att göra var 
att läsa Koranen på engelska. Efter att i åratal ha blivit 
tillsagd vad jag skulle tro av skenheliga män som min far 
behövde jag själv få veta vad som stod i Koranen. När jag 
var liten hade jag lärt mig många verser utantill på arabiska, 
men jag förstod aldrig mer än några få ord.

Jag köpte Koranen på engelska och började läsa den 
hemma på kvällarna, efter att jag var klar med alla fö-
reläsningar och uppgifter. Visst fanns ilskan och vreden 
där, den som min pappa hade låtit gå ut över mig, men det 
fanns många milda och humana verser också, till exempel 
om att man ska skänka pengar till de fattiga och ta hand 
om änkor och faderlösa. Den mjölk som är människans 
godhet ska delas ut till alla som behöver den, oavsett 
hudfärg eller bekännelse. 

När jag läste Koranen för första gången insåg jag att 
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mycket av det pappa hade sagt till mig var påhittat, och 
att annat hade förvridits till en sträng tro som stängde ute 
och kontrollerade. Jag noterade till exempel att Koranen 
inte föreskrev vilka ord eller handlingar som skulle åtfölja 
bönen. Det står ingenstans om seden att stå upp, falla på 
knä och luta pannan mot golvet i riktning mot Mekka, eller 
om påbudet att be fem gånger om dagen på bestämda tider.

Enligt min far var de fem dagliga bönerna islams kärna. 
Att hålla strikt på de bönerna var det säkraste sättet för en 
muslim att komma till paradiset, detta trots att detaljerna 
var hämtade från haditherna.

Jag läste Koranen från pärm till pärm, och sedan läste jag 
den en gång till. Jag blev ordentligt arg när jag upptäckte 
att det inte stod någonting alls om arrangerade äktenskap. 
Pappa hade hela tiden sagt till mig att Koranen uppma-
nade alla muslimska föräldrar att arrangera äktenskap åt 
sina döttrar. I själva verket inbegriper Koranens syn på 
äktenskap ett juridiskt kontrakt enligt vilket kvinnan 
inte kan tvingas att gifta sig mot sin vilja.

Jag blev chockad när jag fick veta att profeten Muhammed 
gifte sig med sin första fru, Kadija, av kärlek. Hon var en 
förmögen äldre kvinna som hade blivit änka. Muhammed 
fick anställning hos henne som handelsman, och så små-
ningom blev de förälskade. Kadija var inte släkt med 
Muhammed; de kom faktiskt från olika stammar. Så 
varifrån kom då idén att unga muslimska kvinnor skulle 
tvingas gifta sig med sina kusiner?

Jag häpnade över fler saker. På den mest grundläggande 
nivån är Koranen Allahs ord så som de uppenbaras för 
hans profet Muhammed. Men Koranen var inte berättelsen 
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om Muhammeds liv. Det var en bok med många berät-
telser: om Jesu (Isa) födelse, om hur ängeln Gabriel kom 
till Maria (Maryam) och berättade att Jesus skulle födas 
som en profet utsänd av Allah. Det var berättelsen om 
Isak och Ismael och om Abrahams (Ibrahim) hustru och 
hennes tjänarinna. Det var berättelser om Mose (Musa), 
Jakob (Yaqub), Josef (Yusuf) och Job (Ayub).

Det fanns ett kapitel om hur muslimska kvinnor bör 
behandlas. Där stod det att både män och kvinnor bör klä 
sig anständigt och att kvinnan ska omhuldas och skyddas. 
Det stod att män fick lov att aga sina kvinnor om de var 
uppstudsiga, men det stod inget om att kvinnor skulle 
skyla sig från topp till tå eller dölja sitt hår och sitt ansikte. 
Jag upptäckte också att Koranen beskrev en hustru på ett 
förringande sätt i Sura 2:223, där det stod att en kvinna 
var sin mans tilth, en åker som han kunde besöka när han 
ville. Noterna och kommentarerna i den engelska utgåva 
jag läste tolkade det på följande sätt: ”Man kan ha sexuellt 
umgänge med sin hustru på vilket sätt som helst, så länge 
det sker i slidan och inte i anus.”

Andra gången jag läste räknade jag hur många gånger 
Jesus nämndes. Det blev nittiofem, medan Muhammed 
nämns tjugosju gånger. Hur kunde min pappa skrika åt 
mig att jag inte ens fick säga Jesu namn hemma? Koranen 
talade om Jesus som en helbrägdagörare som gjorde under, 
inte som paria.

Koranen var sannerligen inte samma skrift som min 
pappa hade undervisat om. Jag ägnade många timmar åt 
att studera vad den egentligen handlade om, och åt ha-
ditherna, de texter som kompletterar den. Jag intresserade 
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mig särskilt för det som handlade om att avfalla, att kon-
vertera från islam. Det stod verkligen att en muslim fick 
döda en annan muslim som vände sig bort från islam och 
vägrade att återvända. Men jag tvivlade på att min pappa 
verkligen visste detta, med tanke på alla andra flagranta 
missuppfattningar. Jag visste att min pappas vilja att döda 
mig – och den blodtörst han hade piskat upp bland mina 
landsmän – handlade mer om vår kulturs traditionella 
syn på heder och skam.

Innan jag läste Koranen hade jag trott att det min pappa 
lärde ut var islam. Nu visste jag sanningen. Ytterst få 
av hans mest dogmatiska trosuppfattningar och blinda 
fördomar återfanns i islams heliga skrift. Att han kunde 
likställa sina fördomar med Koranens påbud tydde på 
ett häpnadsväckande mått av okunskap, högmod och 
hyckleri – dessutom var det vanhelgande.

Det fanns förstås andra imamer, i miljöer som lik-
nade den jag kom från, som sa ungefär samma saker. 
Min fars generation ifrågasatte aldrig äldste eller lärare. 
Religionsundervisningen byggde på en muntlig tradition 
där saker och ting fördes vidare och lärdes in mekaniskt, 
vilket medförde mycket stora risker för att missuppfatt-
ningar skulle byggas på successivt.

För första gången i mitt liv behövde jag inte tro på min 
pappas version av islam. Jag trodde på det som jag själv 
hade läst.
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Kapitel 23

Förföljd

när jag gick sista året på universitetet fick jag veta av 
Skip att min familj hade fått reda på var jag studerade. En 
morgon kort efter att hon hade ringt var jag precis på väg 
att kliva av bussen när jag fick se att min bror Raz stod 
och väntade utanför universitetet. 

Jag hade betraktat Lancaster University och den aka-
demiska miljön som min okränkbara fristad. Nu hade 
den illusionen slagits sönder. Jag visste att jag måste flytta 
med en gång, efter att ha levt ett relativt normalt liv i två 
års tid. Hur mycket hade min familj redan fått veta om 
mig? Jag skulle tvingas leva nomadliv igen.

Jag knuffade mig bakåt, förbi de andra passagerarna, 
och stannade kvar på bussen. Raz visade inget tecken på 
att ha fått syn på mig. Jag böjde ner huvudet när bussen 
körde iväg, och vid nästa hållplats ringde jag en av mina 
närmaste vänner. Skulle jag kunna få bo hos henne i 
några dagar? Jag behövde avsluta mina studier och var 
inte beredd att låta min familj förstöra det. Jag kunde 
inte låta dem vinna. 

Jag smög tillbaka in på universitetsområdet genom en in-
gång på baksidan. Jag gick raka vägen till min filosofilektor, 
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dr Law, som jag tyckte bra om och hade förtroende för. 
Under åren hade vi haft många intressanta samtal om 
tro, tillhörighet och identitet. Han visste att jag hade 
konverterat från islam och inte hade någon kontakt med 
min familj. Dr Law meddelade expeditionen att mina 
kontaktuppgifter inte fick lämnas ut till någon. Vakterna 
uppmanades att ha extra beredskap.

Dagen därpå hade jag fått ett brev från Raz. De närmade 
sig.

Det här är ett meddelande från din bror, Raz.
Du måste höra av dig.
Vi behöver verkligen prata med dig.
Det här är mitt nummer.
Hur hade de lyckats spåra mig? Jag ringde Skip, och allt 

stod klart för mig. Jag hade blivit lite bekant med Jamila, 
en av de muslimska kvinnorna som gick samma kurs som 
jag. Vi hade det gemensamt att vi båda gillade att prata 
om Bollywoodfilmer, popmusik och tv-program. Det 
Jamila aldrig hade berättat var att hon bodde på en gata 
där Raz ägde en butik. Genom Raz hade Jamila träffat 
min familj, och hon hade berättat för dem att hon och jag 
gick samma kurs på Lancaster University.

När jag träffade Jamila på universitetet ställde jag henne 
till svars. 

”Jag har hört att du har berättat för min familj var jag 
bor. Varför gjorde du det?”

Jamila vägrade att möta min blick. 
”Alltså, jag stötte bara ihop med din bror i hans butik. 

Han känner min morbror, och jag visste att de letade efter 
dig, så jag tyckte bara att jag skulle berätta det för dem. 
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Vad är det som är så fel … ?”
”Har du någon aning om vad du har gjort?” avbröt jag. 

”Har du någon aning om hur farligt det här är för mig?”
”Vad menar du? Det har inget med mig att göra.”
”Inget med dig att göra! Då ska jag tala om för dig att 

nu har det det! Nu är du inblandad eftersom du berättade 
vad jag bor.”

Jag gick därifrån med stolta steg, arg och rädd på samma 
gång.

Jag tog aldrig kontakt med Raz, fast han dök upp på 
universitetet flera gånger. Jag tror inte att min bror hade 
för avsikt att skada mig, men jag ville inte att han skulle 
bli en förlängning av min pappas vrede. Min sista kontakt 
med familjen hade antagit formen av en lynchmobb, och 
jag hade ingen lust att upprepa det spektaklet.

Mina naiva förhoppningar om en återförening med 
familjen vissnade och dog. Däremot bad jag ofta för dem 
och hoppades mot alla odds att de med tiden skulle komma 
att förstå mig – och sig själva. Jag bad att mamma skulle 
bli frisk och mina systrar lyckliga. Jag bad om försoning 
med mina bröder.

Då och då bad jag till och med om att min pappa skulle 
bli förlåten.

Jag använde sommarlovet till att arbeta inom en kristen 
välgörenhetsorganisation i Grekland. Jag kom bra överens 
med en familj från den välbärgade lilla staden Farnham i 
södra England. Våra samtal fick mig att börja fundera på 
att fly på riktigt. Det enda sättet att verkligen bryta sig 
loss skulle vara att lämna Nordengland helt och hållet. 
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Jag var tvungen att flytta till ett ställe där jag inte ständigt 
skulle stöta ihop med människor som hörde ihop med 
mitt förflutna.

Under min sista termin sökte jag flera jobb i Farnham. 
KFUM hörde av sig och erbjöd mig boende och en lön 
som jag bara precis skulle klara mig på. Jag grep tillfället, 
packade det lilla jag hade och styrde mot den soliga södra 
delen av England.

Farnham var det första stället jag hade bott på där det 
nästan inte fanns några pakistanska muslimer. Jag kunde 
gå från den ena änden av huvudgatan till den andra utan 
att se ett enda asiatiskt ansikte. Ingen tycktes lägg märke 
till mig, och för första gången i livet kände jag att jag 
kunde försvinna i mängden.

Anonymiteten fick mig att känna mig trygg. I sex år 
hade jag levt med känslan att vara förföljd. Plötsligt var 
rädslan och ovissheten borta.

Mitt arbete på KFUM gick framför allt ut på att hjälpa 
till på religionslektionerna på olika skolor. Dessutom 
hjälpte jag hemlösa personer som kom till KFUM:s gäst-
hem och lärde dem att bli lite mer självständiga så att de 
kunde gå vidare i livet. De flesta flydde från någonting, 
och därför kände jag att deras situation var ganska lik 
min egen.

Äntligen kunde jag sluta springa. Då och då greps 
jag av panik och tänkte: Jag har varit här för länge! Jag 
måste hoppa på ett tåg och dra vidare, annars kommer 
de att hitta mig! Men sedan tog jag ett djupt andetag och 
intalade mig själv att jag befann mig i säkerhet. Jag visste 
att jag äntligen kunde gräva ner mina rötter. Jag anmälde 
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mig till en lärarutbildning, och jag flyttade in i ett hus 
tillsammans med några vänner från min nya församling. 
På ett sätt levde jag det liv jag alltid hade drömt om.

Men samtidigt som min rädsla gradvis sjönk undan 
ersattes den av en värkande saknad. Jag saknade min lil-
lasyster, min bror Billy och min mamma. Ibland tänkte 
jag på dem och undrade vad de gjorde. Här i Farnham, 
där det inte fanns någon möjlighet att jag skulle få se 
någon i min familj, tvingades jag inse hur ensam jag var.

När jag slutade fly i fysisk bemärkelse blev det tydligt 
att jag var tvungen att sluta fly på det psykiska planet. 
Jag kunde inte fortsätta gömma mig från de sexuella 
övergrepp jag hade utsatts för. Det hade blivit dags att 
konfrontera dem.

Jag visste att jag måste gå tillbaka in i mörkret och driva 
bort det en gång för alla.
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Kapitel 24

Min väg till mig själv

det var skrämmande att bearbeta de sexuella övergrepp 
som hade förgiftat de första sexton åren av mitt liv. Jag 
kände fortfarande att det delvis var mitt fel. Vad hade jag 
egentligen gjort för att hindra min pappa? Jag hade inte 
sprungit min väg. Jag hade inte berättat för någon. Jag bar 
fortfarande på skammen, och den förgiftade alla andra 
relationer i mitt liv. När mina vänner sa att de tyckte 
om mig kunde jag inte låta bli att tänka: Men skulle du 
fortfarande säga det om du visste allt om mig?

Den skadan försvann inte bara för att övergreppen 
upphörde. Jag kände mig fortfarande smutsig och skyldig. 
Jag hade dolt det så länge att skammen höll på att ta 
överhanden. 

I Farnham träffade jag en tjej som hette Samantha, 
och vi blev snart bästa vänner. Samantha var avslappnad 
samtidigt som hon sprudlade av energi. Hon var liten 
till växten och hade mörkt hår och sensuella ögon, men 
framför allt hade hon ett enormt stort hjärta. Hon verkade 
kunna ge hur mycket som helst.

Vi träffades i kyrkan, och det dröjde inte länge för-
rän Samantha hade omslutit mig med kärlek. Med tiden 
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adopterade hon och hennes familj mig precis som familjen 
Jones hade gjort. Jag flyttade in i ett hus som jag hyrde till-
sammans med Samantha och hennes bror Chris. Vi bodde 
tillsammans som en familj, lagade våra älsklingsrätter åt 
varandra och satt och pratade till långt in på nätterna.

Nu när jag kände mig allt tryggare började jag lätta på 
mina mentala och känslomässiga försvarsmekanismer. Jag 
började drömma mardrömmar och få minnesbilder från 
de allra värsta stunderna – saker som jag hade begravt 
djupt inom mig. Samantha satt uppe med mig under de 
långa nätter då jag var för rädd för att somna om. Bit för 
bit avslöjade jag allt det hemska i mitt förflutna för henne. 
Samantha kunde hålla hårt om mig i timmar, som om 
hennes styrka skulle kunna ta bort smärtan.

För första gången litade jag så mycket på en människa att 
hon fick veta allt om mig. Jag tackar Gud för att Samantha 
svarade med kärlek.

En dag åkte jag in till centrum för att handla. Plötsligt 
upptäckte jag att jag gick omkring i ett område jag aldrig 
hade sett förut, ensam och förvirrad. Flera timmar hade 
gått. Jag kände mig vilsen och rädd och ringde Samantha. 
Genom att jag beskrev byggnaderna som jag såg kunde 
hon räkna ut var jag var. 

”Rör dig inte ur fläcken!” sa hon. ”Jag kommer och 
hämtar dig!”

Mer än tre timmar var helt borta. Jag hade inget som 
helst minne av dem. Det skrämde mig, men jag förklarade 
det med att jag var så trött. 

Med tiden började det hända oftare. Jag gick till min 
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husläkare, som ställde diagnosen depression och skrev ut 
medicin. Men jag ville helst inte ta tabletterna. Om jag 
var deprimerad fanns det en orsak, och tabletterna skulle 
kunna behandla symptomen men inte orsaken.

I stället sökte jag upp en privat terapimottagning med 
kristen inriktning. Terapeuterna pratade med mig om 
det jag varit med om, om mardrömmarna och sömn-
svårigheterna, och om blackouterna som innebar att jag 
tappade kontakten med mig själv i flera timmar. Långsamt 
började jag öppna mig och berätta om de värsta inslagen i 
misshandeln. Till slut pratade jag också om vad jag hade 
varit med om i källaren.

”Hannah”, sa min terapeut , ”jag börjar tro att du 
kanske lider av posttraumatiskt stressyndrom.”

Vid det här laget hade vi pratat under flera månader, 
och jag hade verkligen fått förtroende för henne. 

Hon förklarade att en person som utsatts för extrema 
trauman kan lida av posttraumatiskt stressyndrom. 
Militärer som har sett fasansfulla syner visar sig ofta 
lida av PTSD, liksom poliser, brandmän och brottsoffer.

Prästen i min kyrka hade erfarenhet av personer med 
PTSD sedan tidigare, framför allt brittiska soldater. Han 
var ett stort stöd för mig. Den som lider av PTSD kan 
bara bli botad genom att tala om sitt trauma. Jag kom 
fram till att jag ville förstå vad jag hade drabbats av och 
lära mig hantera det, och så småningom satte jag ihop en 
egen behandlingsplan.

Jag hittade ett retreatcentrum i Cotswolds som hette 
Harn Hill. Det är en alltigenom fridfull plats, omgi-
ven av gröna kullar och betande kor och får. Det är ett 
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rehabiliteringshem på kristen grund, där människor 
pratar om sina trauman, ber tillsammans och mediterar.

Min första vecka på Harn Hill var magisk. Jag började 
tillbringa så mycket tid där som jag kunde. Jag sökte den 
frid och det utrymme jag behövde för att kunna göra upp 
med mitt förflutna. Genom att tala öppet om det som hade 
hänt kunde jag långsamt släppa smärtan. Detta gjorde, i 
kombination med terapin, att jag började känna mig frisk 
igen. Så småningom kom jag till en etapp på resan som 
jag hade trott att jag aldrig skulle nå.

Jag var beredd att förlåta min far.
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Kapitel 25

Min väg till kärleken

på julafton 2006 befann jag mig i St. Bride’s Church i 
Farnham. Det var en byggnad i traditionell anglikansk stil 
med målade glasfönster och vackra stenpelare. Den natten 
lyste stearinljusen i fönstren upp hela kyrkorummet med 
sitt vackra, varma sken. Den stora julgranen var översållad 
med vackra prydnader, och man kunde känna doften av 
engelska mince pies. Bänkarna fylldes av människor som 
gladde sig åt att få fira Jesu födelse tillsammans.

Det var midnattsmässa, och jag var en av textläsarna. 
Gudstjänsten var nästan slut när en ung man vände sig 
om och stirrade på mig. För ett kort ögonblick mötte 
jag hans blick, men sedan tittade jag bort lika fort. Vad 
glodde han på?

Han verkade inte kunna sluta. Jag tyckte att det var 
obehagligt och ouppfostrat. När gudstjänsten var slut reste 
han sig snabbt och gick och pratade med en gemensam 
bekant till oss.

”Vem är den där vackra tjejen?” frågade han Jenny.
”Vilken vackra tjej?” undrade Jenny. ”Det är ganska 

många sådana här i kväll, eller hade du inte lagt märke 
till det?”
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”Hon där”, svarade han, och låtsades inte alls om Jennys 
pik. ”Hon som läste text. Hon med stora bruna ögon och 
fantastiskt hår och …”

”Okej, okej”, sa Jenny och hejdade honom. ”Jag vet 
vem du menar. Det är Hannah. Kom så presenterar jag 
dig för henne.”

Jenny presenterade Tom för mig och hittade på något 
idiotiskt om att hon tyckte att vi skulle träffas för att jag 
hade konverterat från islam och Tom var intresserad av 
islam. Nästan med en gång började Tom prata om det 
ena och det andra, och efter en kort stund bad han att få 
mitt telefonnummer. Jag hade sällan träffat någon som 
var så desperat!

Jag sa till Tom att jag inte tänkte ge honom mitt nummer. 
Jag tyckte att han var lite framfusig som hade bett att få det 
så tidigt. Min textläsning hade tydligen fängslat honom, 
och han hade bestämt sig för att han måste få lära känna 
mig bättre, vilka ointresserade signaler jag än sände ut.

Han hade faktiskt väldigt fina blå ögon, det fick jag 
erkänna. Men ändå. 

Tom lät sig inte avskräckas av det ljumma gensvaret. I 
stället övertalade han Jenny att lämna ut mitt nummer. 
Nästa dag ringde han.

”Hej, det är Tom. Kommer du ihåg mig? Vi sågs i 
kyrkan ...”

”Ja … på sätt och vis”, svarade jag, lite på min vakt. 
”Hur i hela världen fick du mitt nummer? Jag tycker mig 
minnas att jag vägrade ge dig det.”

”Jag lovar att berätta hur jag fick ditt nummer om jag 
får komma och hälsa på dig senare i dag. Vad säger du?”
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Jag var tvungen att ge honom tio poäng av tio möjliga 
för uthållighet. Både Samantha och Chris skulle vara 
hemma, så jag kunde inte se att det skulle göra någon 
skada. Och dessutom fanns det en liten del av mig som 
var nyfiken. Vem var den här killen?

”Visst, okej. Kom hit och drick te eller något.”
Några timmar senare kom Tom. Han satt på soffan i en 

timme och babblade om jag vet inte vad. Han sprutade ur 
sig ord och nervös energi, ställde den ena frågan efter den 
andra utan att ge mig tid att svara. Han verkade knappt 
märka att Chris och Samantha var där.

Vilken knäppgök, tänkte jag. Hoppas att jag slipper 
träffa honom igen.

Jenny ringde lite senare. ”Jaha? Jaha? Vad tycker du 
om Tom, då?”

”Jag tycker att han verkar vara en tjatig idiot, ärligt talat. 
Tack ska du ha, Jen, men kan du se till att hålla honom 
borta från mig hädanefter?”

Jenny brast ut i skratt. ”Kom igen, var inte så hård. 
Stackars Tom. Så illa är det inte. Han har jättefina ögon …”

Toms nästa framstöt kom via sms:
Snälla, kom och hälsa på mig i Southampton.
Gruppen. Vi behöver det.
Det är jättemånga muslimer här. Tom.
Vad i hela världen handlade det där om? Jag skrev 

tillbaka:
OK. Jag kommer när jag får tid.
Det vill säga aldrig. Jag var begravd i arbete och hade 

svårt bara att hinna handla mat, för att inte tala om att 
hinna umgås med Tom. Jag höll i ett antal seminarier om 
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islam och kulturskillnader på uppdrag av en organisation 
som heter Crossways och som hjälper människor med 
olika bakgrund att förstå islam bättre, både trossystemet 
och den tillhörande kulturen. Jag inriktade mig på att 
hjälpa muslimska flickor att prata med sina föräldrar om 
sådant som arrangerade äktenskap. Målsättningen var att 
inleda dialogen innan skammen och hedern hann ställa 
till med för mycket elände.

På ett sådant seminarium stegade Tom in en timme 
före utsatt tid och berättade att han var så intresserad av 
de frågor jag tog upp. Han hade kommit dit för att lyssna 
och lära, och fick han hjälpa mig med förberedelserna? 
Han visade sig ha tummen mitt i handen, och när jag hade 
pratat färdigt ville han inte gå därifrån.

”Du måste verkligen gå”, sa jag till slut. ”Jag betalar en 
viss summa i timmen för den här lokalen. Du får en minut 
på dig att sticka härifrån, annars är det du som betalar!”

Jag erbjöd honom skjuts till stationen bara för att bli 
av med honom. Min chef på Crossways visste precis vad 
som var på gång och sa att Tom var intresserad av mig.

”Det är inte möjligt”, sa jag. ”Han är bara intresserad 
av islam och sådant. I alla fall hoppas jag att det inte är 
så. Jag träffar alltid bara konstiga killar …”

På nästa seminarium dök Tom upp igen. Jag talade om 
kläder och hade på mig shalwar kamiz. 

Tom stirrade på mig och log blygt. ”Du ser så … rofylld 
ut”, sa han med något drömmande i rösten. ”Så … rofylld.”

Jag var inte riktigt säker på vad han menade med det, 
men jag log artigt. Den här gången var min shalwar kamiz 
åtminstone inte ljusgul!
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Det stod ett piano längst bak i lokalen, och i stället för 
att vara i vägen satte sig Tom ner och fällde upp locket. Jag 
tittade på hans blonda huvud medan hans fingrar löpte 
över tangenterna. Han spelade minsann som en ängel. 
Musiken som strömmade ur honom var fängslande.

När den sista tonen dog ut bleknade förtrollningen, 
men för en kort stund hade jag sett en annan sida av 
Tom – en sida som jag kanske, möjligen kunde … tycka 
om. En objuden tanke dök upp i mitt huvud: Jag kanske 
måste ge den här killen en chans. När Tom spelade – och 
inte babblade – fick jag tid att upptäcka att han faktiskt 
såg riktigt bra ut. 

Kanske anade Tom att hans pianospel hade fått mig att 
ändra uppfattning, för han frågade om jag ville hälsa på 
honom i Southampton under en dag. Den här gången sa 
jag ja, och vi hade en underbar dag tillsammans. När Tom 
väl hade slappnat av lite och blivit av med sin nervositet 
var han riktigt rolig att vara med.

”Du kan väl komma till min kyrka?” bad han blygt. 
”Så får du träffa mina vänner. De skulle säkert vilja veta 
allt om ditt liv.”

”Okej”, svarade jag med ett leende. ”Varför inte?”
Men jag hade bara sagt ja för att jag ville träffa Tom igen.
”Och, öh, vill du äta middag med mig i kväll?” tillade 

Tom.
”Visst! Det låter kul. Det vill jag gärna.”
På vägen till restaurangen började Tom pladdra på 

igen. När vi satte oss ner för att äta fick jag veta varför. 
Han hade försökt samla mod för att kunna berätta om 
sina känslor för mig. Han såg så nervös ut att jag började 
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tro att han skulle fega ur. Maten var så salt att ingen 
av oss kunde äta den, och han blev rödare och rödare i 
ansiktet. Han pratade och pratade om sin bäste vän och 
vilken fantastiskt människa han var. Jag började undra 
varför han pratade om sin kompis när vi var här för att 
prata om oss. Ville han att jag skulle bli ihop med hans 
kompis? Och sedan …

”Hannah, jag tycker att du är så snygg”, for det ur 
honom. ”Du är en riktig pangbrud. Jag vill verkligen vara 
tillsammans med dig.”

Jag log och började nästan skratta. 
”Okej … Ja, vi får väl ta det försiktigt och göra ett 

försök.”
Detta hände i maj. När sommaren kom hade jag och 

Tom blivit oskiljaktiga. Vi blev mer och mer förälskade. 
Jag såg fram emot helgerna när jag skulle få träffa honom.

Jag ställde alltid en massa frågor till Tom om livet, om 
tron och om hur han hanterade problem och svåra situa-
tioner. Jag kämpade själv med hur jag skulle hantera det 
som gjorde ont – det tror jag att alla gör. Å ena sidan kan 
man låta sig skrynklas ihop av bitterhet och anklagelser. 
Å andra sidan kan man sätta sig över allt sådant och ta 
risken att återigen ge sig in i det vackra, oförutsägbara, 
berusande tumult som livet är.

Man kan ta risken att livet ska slänga åt en precis vad 
som helst, och acceptera att det finns smärta och lidande 
men att de också för med sig kärlek och glädje och den 
mänskliga erfarenhetens mångfald. Jag var fast besluten att 
göra det senare, framför allt i mitt förhållande med Tom.

På väggen hade jag satt upp Oriah Mountain Dreamers 
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dikt ”The Invitation”, som jag tyckte var ett fantastiskt 
poetiskt manifest. Den stämde så väl på mitt eget liv och 
sammanfattade till stor del min egen syn på den mänskliga 
tillvaron:

Jag bryr mig inte om vad du jobbar med.

Jag vill veta vad du brinner för

och om du vågar drömma om att möta ditt hjärtas längtan.

Jag bryr mig inte om hur gammal du är.

Jag vill veta om du tar risken att göra bort dig

för kärlekens skull

för drömmarnas skull

för livets skull.

Jag bryr mig inte om vilka planeter som snurrar runt din 

måne.

Jag vill veta om du har rört vid hjärtat av din sorg,

om livets svek har fått dig att öppna dig

eller att krympa ihop och stänga dörren

för rädsla eller mera smärta.

Den sista versen berörde mig verkligen djupt och vittnade 
om hur jag kände det.

Jag vill veta om du kan vara ensam

med dig själv

och om du verkligen trivs med ditt eget sällskap

i de tomma stunderna.
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Efter de första sexton åren i mitt mörka och våldsamma 
liv tyckte jag att jag hade börjat komma till den punkt 
där jag kunde vara ensam med mig själv och tycka om 
den jag var ”i de tomma stunderna”.

Det hoppades jag att Tom gjorde också.
En dag kom jag på Tom med att läsa ”The Invitation” 

mycket noggrant. När han hade läst klart vände han sig 
till mig och sa: ”Oj! Vad djup du är!”

”Det hoppas jag”, sa jag och mötte hans blick. ”Jag har 
levt för mycket för att kunna vara ytlig.”

Efter det dröjde det inte länge förrän jag började berätta 
en del saker för Tom om det jag hade varit med om som 
barn. Naturligtvis var jag rädd att Tom skulle fly, men 
jag kunde inte låta vårt förhållande bygga på en lögn. När 
Tom sa att han älskade mig behövde jag veta att det var 
mitt verkliga jag som han älskade.

Tom måste få veta. Om han verkligen älskade mig skulle 
han inte vända sig bort. Han skulle vända sig mot mig, 
hur sviken och sårad jag än var. Och om han gjorde det 
skulle han vara den rätte för mig.

Julafton 2007. Återigen var det snart dags för midnatts-
mässa i St. Bride’s Church. Tom bad mig möta honom 
utanför kyrkan klockan halv åtta, men han ville inte 
berätta något mer än det. Fjärilarna surrade omkring i 
magen när jag bytte om och förberedde mig för att fira 
ytterligare en underbar jul. Jag undrade vad Tom hade 
för planer.

Jag kom till kyrkan prick halv åtta, men Tom var sen 
och jag började frysa. Plötsligt dök han upp bakom mig. 
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Han tog mig i handen och ledde mig in i kyrkan. Vi 
gick till den bakre delen av kyrkan, och där hade han 
lagt rosor på stegen i spiraltrappan. När vi kom upp till 
ungdomslokalen på andra våning såg jag att han hade 
pyntat det med allt som jag tyckte om: rosor och lavendel 
och en lila duk som täckte ett bord där han hade dukat 
upp en middag för två med tända stearinljus. Jag kände 
doften av currygryta, min favoriträtt, och så ville han 
tvätta mina fötter. Vi tittade ner och insåg att jag hade 
strumpbyxor på mig, och vi bara skrattade.

Tom kunde inte vänta längre. Han föll på knä och 
frågade om jag ville gifta mig med honom. Medan han 
sa det höll han fram en ring.

Jag tvekade knappt alls innan jag sa: ”Ja! Det vill jag!”
På midnattsmässan senare på kvällen berättade präs-

ten den glada nyheten att vi hade förlovat oss, och alla 
applåderade och jublade. De flesta kände mig, eftersom 
jag hade varit med i kyrkan i åtta år. Jag log inombords.

Till slut hade jag sagt ja till ”knäppgöken” Tom. Det är 
konstigt, för när han berättar om oss låter det mer som 
om han var prinsen på den vita springaren.

Det kanske är så att samma person kan vara båda och.
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Kapitel 26

Drömmar i 
lavendelblått

kärleken gav mig kraft att ta kontakt med min mamma 
och mina syskon igen. Ingen av dem hade bett om ursäkt 
eller visat tecken på att ångra det de hade gjort mot mig. 
Allt handlade om vad jag hade gjort mot dem: vanhedrat 
min far, besudlat familjens namn och så vidare. Ändå var 
de min familj och skulle alltid vara det.

Jag lyckades komma i kontakt med min lillasyster 
Aliya. Hon och jag hade alltid kommit bra överens, och 
hon hade aldrig varit den perfekta muslimska dottern på 
samma sätt som Sabina. Vi småpratade lite besvärat innan 
jag kom mig för med att säga det jag ville säga.

”Jag skulle kunna komma och hälsa på”, föreslog jag. 
”Jag kan ta med mig tjejen som jag bor med, Samantha. 
Hon är jättetrevlig. Henne skulle ni tycka om.”

Aliya lät förfärad. ”Hur kan du göra så mot mamma 
och pappa? Efter allt som du har gjort tänker du försöka 
ta hem en oren gori, en av de otrogna!”

”Jag är också oren och otrogen”, invände jag. ”Och 
exakt vad innebär det?”

”Ja, jag antar att du är … att du är oren, som de andra. 
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Jag vet faktiskt inte om jag skulle vilja vara i samma rum 
som du ens.”

Samtalet varade inte länge till. Jag la på och stod där, 
chockad över min lillasysters förändring. Min fars blinda 
fördomar och hat hade nästlat sig in också i hennes hjärta.

Kort därefter fick jag ett sms från Raz:
Återvänd till islam genast.
Om du inte gör det är du en avfälling.
Jag svarar inte för mina handlingar.
Jag kunde knappt tro att min vänlige bror Raz, som hade 

följt med mig till skolan när jag hade fått mitt premium 
i engelska för en massa år sedan, hade sagt något sådant. 
Pappa hade lyckats återskapa Raz till sin egen avbild.

Det fanns ingen väg tillbaka till min familj, och jag 
kände en stor sorg. Det var som att förlora allihop en 
gång till. Jag hade alltid burit på ett litet fladdrande hopp 
om att vi kanske skulle försonas en gång. Nu hade den 
lågan släckts.

Jag hade förrått dem på värsta möjliga sätt, genom 
att bli en avfälling. Samtidigt hade jag blivit en bättre 
människa, nästan uteslutande tack vare det beslutet. Min 
familj vägrade att komma ut ur sina fördomars dunkla 
källare för att träffa den vackra unga kvinna som deras 
dotter och syster hade blivit, och jag skulle aldrig mer 
överge min plats i ljuset.

Mitt bröllop var en dröm i lavendelblått. Det var i St. 
Bride’s Church som Tom och jag hade träffats och för-
lovat oss, och nu var det där vi skulle gifta oss. Kyrkan, 
inbjudningskorten, blommorna, till och med servetterna 
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och dukarna var prydda med lavendelblå fjärilar. Längs 
altargången i den ljusa, luftiga kyrkan satt lavendelblå 
ballonger fastknutna, med fjärilar och våra namn på: 
Hannah & Tom. Min klänning var en klassisk vit, axel-
bandslös historia, och jag hade en diamant i näsan och 
en tiara i håret.

Tom och hans marskalkar hade på sig matchande höga 
hattar och jacketter, med varsin vit ros i knapphålet. Tom 
var hur snygg som helst i sin svarta jackett, med mörkgrå 
byxor och nystruken vit skjorta och lavendelblå kravatt. 
Jag insåg att jag hade lyckats fånga en riktigt stilig man!  

Rachel och Samantha var mina brudtärnor och hade 
klänningar i samma underbara lila nyans. Felicity och 
James kom åkande från Bermford för att vara med på 
vigseln.

När jag stod i dörröppningen tillsammans med 
Samanthas pappa kom Rachel och Samantha fram och 
mötte mig. När musiken började spela tittade jag ut över 
alla som samlats för att bevittna vigseln, och jag log med 
hela ansiktet. Samanthas pappa ledsagade mig fram till 
altaret där Tom väntade. Jag lät blicken löpa över den 
långa vita stigen av blomblad och siden, fram till mannen 
jag älskade mer än någon annan.

Våra vänner och släktingar fyllde hela kyrkan. De hade 
hjälpt till med att klä kyrkan, laga maten, fotografera 
och filma och göra allt de kunde komma på för att hålla 
kostnaderna nere.

Jag hade inte ändrat mig. Jag behövde inte tänka en 
extra gång. Jag såg in i Toms ögon och sa: ”Ja.” Sedan fick 
Tom lov att kyssa bruden. Ett stort jubel steg i kyrkan 
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när Tom ivrigt slog armarna om mig och gav mig en kyss 
som bara fortsatte och fortsatte. Tom verkar alltid hitta 
ett eget sätt att göra saker och ting på.

På mottagningen sjöng Jenny, hon som hade störst 
del i att Tom och jag blev tillsammans, ”Summertime” 
för oss. Vi stod där överst på trappan och tog emot våra 
vänner och släktingar, och jag rös av välbehag när jag 
hörde Jennys röst, mörk som choklad:

Såja, min lilla,

gråt inte nu.

En morgon ska du

vakna med sång

breda ut dina vingar

och lyfta mot himlen.

I mitt liv var det sommar. Lavendelfälten i mina drömmar 
fanns på riktigt, och jag höll min älskade i handen och 
klev rakt in i deras överflödande nåd.
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Kapitel 27

Rättvisa åt dem

för varje flicka i Storbritannien som föds in i den 
muslimska tron och som i likhet med mig lyckas fly, finns 
det många fler som inte lyckas. Många förblir inlåsta  
i framtvingade äktenskap och misshandelsrelationer. 
Det liv de lever är inte mycket bättre än slaveri. Jag 
träffar sådana kvinnor genom de välgörenhetsorganisatio - 
ner jag jobbar åt. Utvecklingen har gått plågsamt lite 
framåt.

Jag träffade en bangladeshisk familj där alla hade kon-
verterat från islam till kristen tro: mamman, pappan, fyra 
flickor och en tioårig pojke. Deras omgivning utsatte dem 
för enorma påtryckningar för att få dem att återvända 
till islam. Till slut konverterade hälften av dem igen, och 
den lille pojken och den yngsta dottern stannade kvar 
hos föräldrarna. Men de tre äldsta flickorna – tjugoett, 
arton och sexton år gamla – var fast beslutna att fortsätta 
vara kristna.

Dessa tre flickor levde mycket farligt, och deras berät-
telse är inte unik. Det finns ett skriande behov av skyddade 
boenden där människor i samma situation kan gömma 
sig. Inget barn, oavsett religion, borde behöva växa upp 
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med den sortens livshotande situationer som jag ställdes 
inför i tonåren.

Kvinnor som lämnar islam eller flyr från tvångsäkten-
skap utsätts för allt större risker. En muslimsk tonårsflicka 
tvingades av sin farbror och sin bror att dricka bleknings-
medel för att sedan knivhuggas till döds som straff för att 
hon vägrat gifta sig. Hennes mamma tittade på.

Det är inte många som är villiga att tala öppet om detta. 
Medierna har inte tillgång till den sortens historier. På 
den politiska nivån förekommer knappt någon debatt 
alls. De flesta organisationer som jobbar inom området 
tvingas till tystnad för att kunna behålla kontakten med 
alla dessa hjälplösa kvinnor.

Om denna tystnadens konspiration får fortsätta utan pro-
tester kommer ingenting att förändras. Var är ramaskriet? 
Var finns de som ska värna om mänskliga rättigheter, om 
kvinnors rättigheter och om religiösa rättigheter, de som 
ropar efter rättvisa? I stället hör jag gång på gång berättas 
om att flickor drabbas av samma öde som jag var nära att 
råka ut för. Jag hör berättas om flickor som tar sina liv.

Det jag får höra är bara toppen på isberget. För varje 
sällsynt fall som hamnar i rätten eller medierna är det 
många fler som mörkas och tystas ner. Tänk på hur enkelt 
det hade varit för min pappa att i tysthet frakta mig till 
Pakistan. Vem skulle ha ställt sig på min sida? Tänk på 
hur enkelt det skulle ha gått att lösa om jag hade vägrat 
åka – med mord, om det blev nödvändigt. Tänk på hur 
den muslimska gemenskapen skulle ha slutit leden och 
skyddat honom, och brett tystnadens filt över hans dotters 
försvinnande.
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Jag flydde från ett ghetto för asiatiska muslimer. Allt i 
den kultur, det trossystem och den gemenskap jag lämnade 
är inte ont. Det finns mycket som är värt att bevara: 
sammanhållning, respekt för gamla, en stark identitet, 
värderingar som leder till anständighet och skötsamhet. 
Det finns vissa inslag i det sammanhang och den familj 
jag lämnade som jag fortfarande saknar.

Samtidigt finns det mycket som behöver brytas ner, 
repareras och byggas upp igen.
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Kapitel 28

Att bryta tystnaden 

en dag ringde en av organisationerna som jag jobbar åt 
och berättade att Channel 4, ett av Storbritanniens största 
tv-bolag, höll på att göra en dokumentär om arrangerade 
äktenskap. Skulle jag kunna tänka mig att bli intervjuad?

Producenten var tydlig med att jag kunde dra mig ur när 
som helst om jag inte kände mig trygg och säker. Hon hade 
upprättat ett kontrakt som garanterade att min identitet 
skulle skyddas och att mitt ansikte inte skulle visas, eller 
något annat som kunde göra att jag blev igenkänd.

Det tog en hel dag att spela in intervjun. Jag syntes bara 
bakifrån, och kameran fokuserade på mina händer eller 
fötter, sådant som inte avslöjade något om vem jag var.

Intervjuaren frågade varför jag hade rymt hemifrån. Jag 
berättade om hur jag hade rymt för att slippa bli bortgift, 
konverterat från islam och begått ”brottet” att avfalla 
från tron. Jag berättade om hur jag hade flytt och tvingats 
gömma mig. Jag berättade om mobben och dödshoten.

”Finns det andra flickor som befinner sig i samma 
situation?” frågade intervjuaren.

”Ja, absolut”, svarade jag. ”Många unga muslimska 
kvinnor går igenom samma sak som jag.”
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”Vad kan man göra för att hjälpa dem?”
”Det finns ett stort behov av förståelse för de utmaningar 

som den islamiska kulturen innebär”, svarade jag. ”Vi 
behöver skapa flyktvägar för flickor som mig, för som det 
är nu är de fruktansvärt ofria. Och vi måste börja prata 
om det. Vi måste ta upp det till diskussion. Vi måste dra 
fram det i ljuset. Tystnaden gör ingenting bättre – den 
förvärrar faktiskt saken.”

Programmet sändes några veckor efter inspelningen. 
Jag tittade på det hemma tillsammans med Samantha och 
Chris. Båda var glada för min skull, och stolta över att 
jag hade haft modet att tala ut.

Efter det programmet fick jag fler förfrågningar om 
intervjuer. Bland annat blev jag uppringd av en journalist 
på ett ledande nyhetsprogram. För den ena journalisten 
efter den andra berättade jag om hur jag hade rymt för att 
slippa bli bortgift, hur jag hade lämnat islam och sedan 
jagats av min familj i många år. Jag pratade om avfäl-
lingsbegreppet, som ofta var liktydigt med en dödsdom.

Gång på gång såg jag hur de som intervjuade mig blev 
chockade. Hur, frågade de mig, hur kunde något sådant 
hända i Storbritannien på 2000-talet?

Ja, hur?
En gång var jag med i ett välkänt BBC-radioprogram 

och blev intervjuad av en kvinna i femtioårsåldern. När 
tiden var på väg att ta slut lutade hon sig fram och frågade: 
”Och vad hoppas du kunna åstadkomma genom att tala 
öppet? Är det inte så att du bara ställer till med ännu 
större problem?”

Jag hade sällan hört en så dum fråga. Om jag var tyst, 
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skulle det hjälpa de unga flickor och kvinnor som satt fast 
i liknande situationer som den jag hade flytt från? Frågan 
var en del av en större missuppfattning som hemsöker 
den västerländska civilisationen, den att om vi blundar 
för det svåra och inte ställer till med några ”problem”, då 
kanske det försvinner.

En sak vet jag: de problem som förmörkade de första 
sexton åren av mitt liv kommer aldrig att försvinna av sig 
själva. Nu är det viktigare än någonsin att vi som värdesät-
ter yttrandefrihet, politisk frihet och religionsfrihet tar 
ställning. Vi måste agera.

Hålla tyst för att undvika problem? Jag skulle alltså 
ställa till med problem!

Dagen efter satte jag mig ner och började skriva.
Från min barndom (skissartade, otydliga bilder, ett 

färgstänk här och där i mörkret) minns jag en sak tydligt: 
min gata. East Street.
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Epilog

det här är min berättelse, och jag har berättat den så 
exakt som minnet tillåter. Ibland minns vi händelser på 
olika sätt, och jag ber om ursäkt om jag har gjort några 
betydande fel i berättelsen. I mina ögon handlar mitt liv 
inte om elände; det handlar om kärlek. Filosofen Sofokles 
har sagt: ”Ett ord befriar oss alla från livets tyngd och 
smärta: ordet är kärlek.” Det tror jag på.

Jag var en fjäril i bur. Det jag har flugit bort från skulle 
somliga kalla för ett muslimskt ghettosamhälle, men jag 
skulle beskriva det som den fälla som utgörs av oupplyst 
islam. Jag la beslag på min egen frihet – friheten att välja 
vad jag ska tro, frihet att tala öppet om min tro, frihet att 
leva mitt liv som jag finner det lämpligt, också när andra 
inte håller med. Jag är en fri kvinna i en värld där många 
kvinnor sitter inburade.

Jag är inte den enda kvinnan som har gripit efter sin 
frihet på det sättet. Det finns andra som har valt att lämna 
islam och därmed blivit avfällingar. Den här berättelsen 
tillägnas också dem. Som Jesus sa: ”I världen får ni lida, 
men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Min frid ger 
jag er. Jag ger er inte det som världen ger.” Också du kan 
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bli fri. Du måste bara ta det första, och svåraste, steget.
Nästan hela mitt liv har jag burit på en rädsla som har 

hindrat mig från att leva, men jag tror att vi alla kan leva 
utan rädsla, försonade med oss själva och varandra. När 
jag ser på världen ser jag hela tiden rädsla: den politiskt 
korrekta rädslan för att förolämpa muslimer, rädsla för 
islamistisk terrorism, muslimernas rädsla för att brännmär-
kas som ”terrorister”. Vi måste ta oss ur den nedbrytande 
onda cirkel som får sin näring från rädsla. Och ett första 
steg är att bryta tystnaden.

Som Ayaan Hirsi Ali skriver i sin bok Infidel: ”Många 
frågar om jag hyser någon sorts dödslängtan med tanke 
på att jag säger det jag säger. Svaret är nej: jag vill fort-
sätta leva. Det finns emellertid vissa saker som måste 
sägas, och det finns tillfällen då tystnaden blir orättvisans 
medbrottsling.”  

Jag kan inte heller hålla tyst om det som drabbade mig 
och som fortfarande drabbar otaliga unga flickor och 
kvinnor i detta nu. Jag känner oro för den muslimska 
kulturens framtid i det demokratiska land som är mitt, och 
i andra demokratiska länder runtom i världen. Jag känner 
oro för muslimska kvinnor som, i likhet med mig, vill 
välja ett liv i frihet i Storbritannien, i resten av Europa, i 
USA och på andra håll, men som inte kan det på grund 
av den hederns och skammens tvångströja som många 
begränsas av, och på grund av de inskränkta attityder de 
ibland möts av i den gemenskap de tillhör.

Tron är något unikt och personligt. Friheten att tro 
som man själv vill – eller inte tro, för den delen – är ett 
av kännetecknen på ett civiliserat samhälle. Om vi inte 
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längre har viljan och styrkan att försvara människors 
rätt att välja sin tro, då har vi förlorat själva grundvalarna 
för vår civilisation. Och detta leder till intolerans och 
totalitarism.

Sedan jag skrev den här boken har jag i många sam-
manhang talat om mitt öde och de större frågor det väcker. 
I Storbritannien, USA och andra länder har jag talat inför 
mer än 5 000 personer åt gången. I början skrämde det 
mig, men jag gör det för att jag inte kan tiga om orättvisan. 
Och jag kommer att fortsätta göra det för att jag älskar 
livet och älskar alla andra människor som bor i den här 
världen.   

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte 

det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Johannesevangeliet 14:27
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De citat som förekommer i den här boken är: 
s. 12: ”Störten eder icke självmant i fördärvet” (Sura 

2:191) och ”Döden icke er själva” (Sura 4:33).
s. 91: Koranen är tydlig med att menstruationen är en 

”olägenhet” och att kvinnor som menstruerar är 
”orena” (Sura 2:222).

s. 212: Makar hade rätt att ”aga” sina hustrur för ”upp-
studsighet” (Sura 4:38).

s. 212: Hustrun är ”en åker” för sin man (Sura 2:223).
s. 212: Jesus botade sjuka (Sura 3:43).

(De svenska citaten är hämtade ur K. V. Zetterstéens 
översättning som publicerades för första gången 1917 och 
senast gavs ut av Månpocket 2009.) 
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Författarens tack

jag vill särskilt tacka mina litterära agenter i 
Storbritannien och USA, för att de trodde på min berät-
telse och ansåg att den skulle berättas. Ett alldeles särskilt 
tack till Josephine Tait, en förkämpe för religionsfrihet, för 
hennes råd, vänskap och ovärderliga hjälp. Tack till Tom, 
som är en fantastisk make och livskamrat. Tack till Lizzy 
och Mike och deras familj, som gav mig en trygg plats 
där jag kunde växa och läka. Tack till Felicity och James 
som gav mig en väg ut och en öppning mot framtiden.  






