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Nominerad till Stora Journalistpriset 2014! Juryns motivering:
"För ett envetet reportage som förvandlar tillkomsten av en ny

konstitution till en närgången och gripande thriller."

"Det är ett imponerande personligt (och uthålligt) reportage ...
Genom att skickligt upprätthålla balansen mellan den stora och den
lilla världen i skildringen av ett nordafrikanskt och muslimskt land
har Fanny Härgestam svarat för en verklig bedrift som journalist och

författare."
Torsten Kälvemark, Aftonbladet

"En oerhört spännande bok ... (Hon) kommer förbluffande nära ... en
livlig och medryckande inblick i ett unikt historiskt experiment där
islam ska jämkas med modern demokrati ... Det här är vår tid har

bitvis tätheten i en god roman och är en närmast uppseendeväckande
journalistisk bedrift av en ung kvinnlig reporter."



Lars Linder, Dagens Nyheter

"Att läsa om Amira, Selma, Mabrouk och Meherzia är omtumlande.
Lika fängslande som det är att följa kvinnornas turer i maktens

korridorer är det att möta Amiras kamp om makten i sitt eget liv ...
jag tänker att så här ser genuin utrikeskorrenyfikenhet ut ... Den
omfattande kunskap om de politiska processerna som Härgestams
reportage bottnar i inger respekt ... När boken är utläst önskar jag
bara att den inte var det. Jag kommer att sakna Amira, Selma,

Mabrouka och Meherzia"
Elisabeth Hjorth, Svenska Dagbladet

"Härgestam är ofta mycket nära ... Hon går vid kvinnornas sida,
möter dem ofta, ser kylan och värmen i det politiska arbetet ... Här
finns många skimrande ögonblick ... Dessa öden och dessa möten
med demokratikämparna känns in på huden när vi ser den arabiska

våren bli många årstider."
Stig Hansén, Norrköpings Tidningar

"En helt unik bok ... Ytterst fascinerande."
Cecilia Uddén på Bokmässan i Göteborg

Amiras man sköts till döds under protesterna mot diktatorn Ben Ali.
Mitt i sorgen måste hon påbörja ett nytt liv och försörja sig själv,

men grannarna och släkten i den lilla tunisiska byn är ständigt på sin
vakt. Vad får man egentligen göra som ensamstående mamma?

Samtidigt ska ett nytt, demokratiskt Tunisien byggas upp och i den
kampen är kvinnors rättigheter i samhället en central stridsfråga.

Parallellt med berättelsen om Amira följer vi med
demokratikämparna Selma, Meherzia och Mabrouka under tre
turbulenta år, från den arabiska vårens gryning och fram till

Tunisiens nya konstitution.

Med en närhet utöver det vanliga följer Fanny Härgestam sina
huvudpersoner, varav flera är centrala politiska aktörer i det nya

Tunisien, under tre år av demokratiskt fotarbete. Tillsammans skapar
de ett unikt dokument över den arabiska våren och en tidlös bild av

hur kvinnors rättigheter alltid måste försvaras.

"En oerhört spännande bok som speglar hela den två år långa,
uppslitande processen genom fyra kvinnor, varav tre är ledamöter i
den konstituerande församlingen. Hon lyssnar på deras debatter men
träffar dem också hemma och på caféer, får dem att bli personliga,
kommer förbluffande nära ... Fanny Härgestam ger först och främst
en livlig och medryckande inblick i ett unikt historiskt experiment
där islam ska jämkas med modern demokrati. Tunisien år noll ... Det
här är vår tid har bitvis tätheten i en god roman och är en närmast



uppseendeväckande journalistisk bedrift av en ung kvinnlig reporter.
Den visar hur den tunisiska lågan fladdrar svagt i utkanten av det

rådande arabiska mörkret, men också att vägen till en ny balans, och
kanske demokrati, i arabvärlden är närmast oändligt stenig. Det
mesta talar för att det blir värre innan det, möjligen, blir bättre. "

Lars Linder, Dagens Nyheter

"Men sedan då? Vad händer sedan? En fråga som gärna hänger kvar
efter att reportern gjort sitt nedslag i nyhetsverkligheten och hastat

vidare. Särskilt när det gäller utrikesjournalist
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