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Boken	  Ordbrand	  innehåller	  ett	  brett	  urval	  av	  Nima	  
Dervishs	  	  bästa	  krönikor	  i	  gratistidningen	  Stockholm	  City,	  
kvällstidningen	  Aftonbladet,	  hårdrockstidningen	  Close-‐Up,	  
med	  flera	  –	  och	  kompletterat	  dem	  med	  personliga	  
kommentarer	  och	  läsarmejl.	  	  

Bokens	  titel	  är	  väl	  vald	  (av	  författaren	  själv):	  på	  många	  sidor	  
pyr	  orden,	  på	  ännu	  fler	  brinner	  de.	  	  

Texterna	  –	  även	  de	  som	  är	  skrivna	  för	  några	  år	  sedan	  –	  är	  
tidlösa	  och	  lika	  brännande	  aktuella	  idag	  som	  då.	  Och	  med	  
ytterligare	  en	  referens	  till	  titeln:	  de	  lär	  kunna	  ge	  upphov	  till	  
många	  eldiga	  samtal	  och	  debatter!	  
 

 
Några röster om boken och författaren:  
	  

	  
	  
Beställ	  boken	  via	  Widgetshopen	  under	  rubriken	  Om	  hur	  man	  beställer	  våra	  böcker	  på	  
första	  sidan!	  

Nimas	  texter	  är	  livsviktiga	  eftersom	  de	  får	  oss	  att	  vakna	  ur	  
vår	  sovande	  soffställning.	  Själv	  blir	  jag	  inspirerad	  i	  mitt	  arbete	  
som	  konstnär	  när	  jag	  läser	  honom.	  

Elisabeth	  Ohlson	  Wallin,	  konstnär	  

Nima	  har	  civilkurage	  nog	  att	  säga	  det	  han	  känner	  och	  klä	  
sina	  känslor	  i	  väl	  klara	  och	  enkla	  ord	  som	  dessutom	  bygger	  
på	  kunskap	  och	  fakta.	  

Henry	  Bronett,	  författare	  

Nimas	  texter	  byggs	  upp	  av	  en	  unik	  kombination	  av	  nördigt	  
intresse	  för	  ämnet,	  förmåga	  att	  tänka	  självständigt	  och	  humor.	  	  

I	  tider	  då	  positionering	  och	  putsande	  på	  det	  egna	  varumärket	  
definierar	  medieklimatet	  för	  skribenter	  är	  Nima	  en	  
självlysande	  pärla.	  

Dilsa	  Demirbag-‐Sten,	  journalist	  

Få	  människor	  har	  jag	  träffat	  i	  mitt	  liv	  som	  alltid	  lär	  mig	  något	  nytt	  genom	  sina	  projekt	  och	  idéer	  
och	  samtidigt	  har	  en	  så	  stabil	  ryggrad	  och	  tydlig	  moralisk	  kompass	  som	  Nima	  Dervish.	  

Eli	  Göndör,	  fil.dr.	  islamologi	  

Varje	  gång	  jag	  läst	  Nima	  tänker	  
jag	  på	  friskt	  källvatten.	  	  

Hans	  klarhet	  är	  ett	  botemedel	  
mot	  all	  form	  av	  torka,	  inte	  
minst	  intellektuell.	  	  

Att	  han	  sedan	  lyckas	  skriva	  
med	  glimten	  i	  ögat	  och	  
självdistans,	  gör	  honom	  lika	  
oemotståndlig	  som	  vatten	  i	  
öknen.	  

Per	  Brinkemo,	  journalist	  

Som	  opinionsredaktör	  lär	  man	  sig	  att	  uppskatta	  självständiga	  röster	  med	  integritet	  -‐	  och	  vars	  
budskap	  inte	  alltid	  är	  så	  bekväma	  att	  föra	  fram.	  Nima	  Dervish	  är	  en	  sådan	  röst.	  

Leo	  Lagercrantz,	  journalist	  

Han	  är	  temperamentsfull	  och	  
kristallklar	  och	  skriver	  så	  att	  det	  
hörs.	  

Staffan	  Dopping,	  kommunikatör	  


