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"Hur avslutar man en historia som har pågått så länge, och som
fortfarande pågår? När I betraktarens ögon först blev publicerad på
bokmässan i Göteborg år 2002 trodde inte min förläggare Annika
Bladh eller jag att min berättelse om mitt liv skulle få så stor
uppmärksamhet och gott mottagande, så som den fick och

fortfarande får. Det var oväntat och jag hade svårt att ta till mig alla
lovord som boken fick via media, brevledes och av okända

människor jag mötte. Den blev rejält omtalad och kritikerrosad.
Boken har som syfte att upplysa och ge en verklighetsskildring om
romernas historia och kultur, i motvikt till forskares, etnologers och
historikers beskrivning av romer vars källor oftast har grundats av
förutfattade meningar och negativ propaganda om romer. Det är
magiskt vad den har åstadkommit sedan den släpptes. Ibland

märkliga och ofattbara situationer har uppstått. Människor hör av sig
och berättar att de känner igen sig i boken. Jag får ta del av deras
levnadsöden och får höra att boken har berört och fängslat dem. Så

kan berättelsen om mitt liv hjälpa andra." Hans Caldaras



"Frågar man mig så tycker jag att boken borde vara obligatorisk
läsning i alla skolor." Erik Arnér, TV4

"Det är en skakande berättelse om omgivningens fördomar,
missunnsamhet och enfald." Jacki Jakubowski, Dagens Nyheter

"Boken är en grundlig, spännande och mycket läsvärd
introduktion..." Rita Tornborg, Svenska Dagbladet

"Det är en självbiografi som är skriven i blod, svett och tårar. Och
skratt." Christel Persson, Expressen

Om författaren:

Föreläsaren, artisten och författaren Hans Caldaras har i hela sitt
vuxna liv arbetat mot mobbning, våld, intolerans och

främlingsfientlighet. Han har fört fram sitt budskap i press, radio och
TV samt besökt skolor, arbetsplatser och församlingar. I betraktarens
ögon är hans självbiografi, om att växa upp som rom i Sverige.
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