Intervju med Maria Wälsäter om hennes bok Avien på scenen i Fantastikas
butik.

“Avien” är en fantasyroman för unga
vuxna som följer huvudkaraktären
Isondra på hennes resa genom
Doressea. Kan du berätta mer?
“Avien” klassas som high fantasy, på
grund av det omfattande världsbygget
och eftersom det är ganska mycket inslag
av det magiska och övernaturliga. Ändå
finns det mängder av mer verklighetsnära
ämnen som de flesta kan relatera till på
något sätt. Boken behandlar identitet –
att hitta sig själv och att mogna – rasism,
fattigdom, sjukdom och förtryck, men
också vänskap, kärlek och hopp. Själva
storyn berättas ur huvudkaraktären
Isondras perspektiv. Hon har vuxit upp i
Doriens huvudstad Cent, vilket inte precis
har varit någon dröm. Det blir väldigt
färgstarka kontraster när hon upptäcker
att Doressea har så mycket mer att
erbjuda, på fel sida av gränsen. Men,
liksom i vår värld är allt inte svart eller
vitt.
Var hittar du inspirationen?
Oj. Överallt måste jag noga säga. Jag bombas av den dagligen, i allt från vad jag
själv läser, tittar på och spelar – jag är nörd – till vardagliga händelser och
erfarenheter direkt ur livet. Viktigast för mig är nog ändå musiken. Jag kan inte
skriva utan musik i öronen; den sätter rätt känsla och stämning för mig. Spellistan på
Spotify som jag har döpt till “Inspiration” bara växer och växer och sträcker sig över
de flesta genrer, men något som är ständigt återkommande är new age, klassiskoch folkinspirerad musik. Enya är en storfavorit.
Finns det personer i din närhet som har inspirerat händelser eller
karaktärer?
Det korta svaret är ja. Liksom hur man själv färgar av sig på sina karaktärer så färgar
också folk i min närhet av sig. Egenskaper och personlighetsdrag som sticker ut på
ett positivt sätt har smugit sig in i flera karaktärer. En specifik karaktär – Guldlock,
som Isondra kallar henne till en början – är väldigt inspirerad av en av mina bästa
vänner.
Vilken karaktär relaterar du mest till, och på vilket sätt?
Isondra, utan tvekan. Eftersom det är hon som berättar hela storyn är det också
henne som jag har spenderat allra mest tid tillsammans med. Man blir kompisar,

liksom. Det finns mycket av mig i Isondra, men också många motsatser. Vissa
gånger tycker och tänker hon precis som jag, andra gånger är vi inte alls överens,
men vi känner varandra utan och innan. Haha.
Vilken är din favoritkaraktär och varför? Du får bara välja en!
Där måste jag nog svara den som är roligast att skriva – Zance. Han dyker upp
ungefär en tredjedel in i boken, och man aldrig riktigt var man har honom. Vilken
sida står han på egentligen? Är han lika egoistisk och självtjänande som han
framstår? Han bär runt på så mycket hemligheter som han inte har något behov i
världen att dela med sig av, samtidigt som han är intelligent på en helt egen nivå.
Jag älskar att både få berätta om och gestalta hans tvetydighet.
“Avien” är väldigt karaktärs- och dialogdriven, men vilken typ av scener
tycker du är roligast att skriva?
Det är nog ändå actionscener, när så mycket information som möjligt ska förmedlas
på så få meningar som möjligt. Det är en konst i sig, och när man väl får till det
känner man sig fantastisk. Men vägen dit är inte alltid enkel. Det finns ett par avsnitt
som har fått mig att slita håret av mig själv, som jag har skrivit om, och skrivit om,
och skrivit om igen. Min redaktör fick till slut säga till mig att allt inte måste vara
perfekt – bra nog är bra nog, liksom.
När vi ändå pratar om skrivande – när och hur föddes idén till “Avien”?
Det var för nästan precis fem år sedan, när jag fick ett sjukdomsbesked som vände
upp och ned på mitt liv. Jag blev sjukskriven en lång period och visste inte vad jag
skulle göra med min tid, samtidigt som jag var full av livsfilosofiska frågor. Typ, vad
är egentligen viktigt för mig? Vad vill jag göra med mitt liv? Varför gör jag inte
det? Jag kunde inte längre ta morgondagen för given. Skrivandet blev mitt sätt att
rehabilitera mig själv. Det var inte förrän någonstans längs vägen som jag insåg att
jag hade material till både en, två och tre romaner om jag ville, och det var då jag
bestämde mig för att det skulle bli minst en bok.
Du är sjuk och Isondras lillebror Gabriel är sjuk. Finns det någon koppling
där?
Egentligen inte. Det är snarare så att Isondras kamp för Gabriel har en koppling till
mig. Jag växte upp med en väldigt sjuk mamma, och lilla flickan Maria levde i en
ständig osäkerhet. När jag kom hem från skolan om dagarna visste jag inte vad jag
skulle mötas av, skulle mamma fortfarande vara vid liv eller inte? Flera gånger bad
läkarna min familj att förbereda oss på att hon nog inte hade så lång tid kvar. Några
veckor eller månader. Jag kunde inget göra. Ingen kunde göra någonting. Vi levde
med hopplösheten och maktlösheten, men i fantasyns värld kan man göra något.
Isondra kan göra något. Jag kan ge Isondra den möjlighet jag själv aldrig hade, och
det är det som är så fint med fantasy.
Slutligen, kan du ge något till alla som går och längtar efter uppföljaren?
Titel, släppdatum, smaskig info?
Uppföljaren har titeln “Stjärnfödd”, och om allt går enligt planen kommer den att
släppas 2019. Även den berättas ur Isondras perspektiv, men nu när hon känner till
hur världen ser ut och fungerar kan jag rikta strålkastarna mer mot de som står
henne nära. Ge lite mer kärlek till andra karaktärer. Och det kommer att ligga
mycket fokus på en specifik karaktär som liksom växer fram i “Avien”. Mer än så vill
jag inte säga, med risk för att spoila något.

Linn Creutzer, du har illustrerat “Aviens” omslag. Vad i själva berättelsen
inspirerade dig?
Det var när jag hade kommit ungefär halvvägs in i berättelsen. Då insåg jag att
bokens titel bär flera budskap och så mycket symbolik, så det gick lite upp för mig
som en blixt från klar himmel. Helt plötsligt såg jag bara omslaget framför mig, helt
enkelt.
Kommer du att illustrera omslaget till de andra två böckerna i trilogin
också?
Självklart!
Kan du ge oss några ledtrådar om hur uppföljaren kommer att se ut?
Jag har faktiskt redan en tydligt vision. Bakgrunden kommer att vara enhetlig med
“Avien”, men med ett mörkare tema som går mot det blå hållet. Det kommer att
vara en karaktär på framsidan, men inte Isondra. Och så klart ett föremål som bär
massvis med symbolik.

