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Soﬁ Oksanen debuterar med

”Jag ska bara gå på toa. Och midjemåttet är

en starkt samhällskritisk,
feministisk roman.

93 cm. Det rosafärgade måttbandet väger bara
några gram. Det ryms utmärkt i ﬁckan, plånboken
eller handväskan, man kan fästa hårknuten med

Stalins kossor är berättelsen om ﬁnsk-estniska Anna, som redan

det, vira det runt handleden som ett armband eller

som barn får lära sig att förneka sitt estniska ursprung – alla

runt ﬁngret som en ring, man kan rulla det och det

estniska kvinnor stämplas som rysshoror i Finland. För Anna

har en lugnande inverkan, som ett radband ungefär.

leder det till en kollision mellan hennes inre kvinnobild och verk lig-

Jag ska bara pudra näsan. Midjan är 92 cm.”

heten, och hon drabbas av svåra ätstörningar. Maten kontrollerar
hela hennes liv.
Soﬁ Oksanen är född 1977, har ﬁnsk pappa och
estnisk mamma och är uppvuxen i Jyväskylä,
Finland. För närvarande bor hon i Helsingfors där
hon studerar dramaturgi vid Teaterhögskolan.
Debutromanen Stalins kossor utkom 2003,
ﬁck ett entusiastiskt mottagande och nominerades till det prestigefyllda Runebergpriset.

”En omtumlande läsupplevelse.”
  
”Stalins kossor är en djärv, ärlig och djupgående
analys av den kvinnliga kroppsligheten … Utöver
det fartfyllda tilltalet har boken också ett angeläget
samhälleligt budskap.”
 
”Soﬁ Oksanens Stalins kossor är en bok som får en att
stanna upp.”
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I tillbakablickar beskrivs också hennes mors och mormors liv
i Estland under Sovjettiden och den ständigt närvarande skräcken
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för att någon nära släkting eller vän ska bli angiven, fängslad,
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avrättad eller deporterad till Sibirien.
Stalins kossor är en roman som med närmast brutal ärlighet ger
ett starkt och levande porträtt av tre generationer kvinnor och deras
strävan efter självständighet.
ISBN 978-91-7028-105-1

”Stalins kossor” var de deporterade esternas namn på Sibiriens
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magra getter. Titeln är samtidigt en metafor för dagens anorektiska,
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ofruktbara kvinnoideal.
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