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BESKRIVNING

»Det finns ett liv efter flykten, men flyktenfortsätter att verka hela livet.« Sex år gammal flydde Ilija
Trojanow från Bulgarien tillsammans med sina föräldrar, en erfarenhet som han bär med sig än i dag.
Virtuost, poetiskt och reflekterande berättar Trojanow om hur tillvaron som flykting har präglat hans liv.
Om ensamheten i utanförskapet. Om hur lite flyktingens förflutna betyder på den nya platsen. Om
existensen mellan två språk. Och om att man före flykten åtminstone visste varför man var olycklig. Ilija
Trojanow berättar om sig själv, men blir samtidigt ett exempel bland många. På så vis lyckas han exakt och
omsorgsfullt skildra livet efter flykten och skapa ett existentiellt porträtt av ett människoöde som
kännetecknar vår tid. Ilija Trojanow, född 1965 i Sofia, Bulgarien, kom till Tyskland 1971 tillsammans
med sina föräldrar efter en flykt via Jugoslavien och Italien. Som vuxen har Trojanow levt i Kenya,
Tyskland, Sydafrika och Indien, och bor numera i Wien. Han är mest känd för sin roman Världssamlaren
(2007) som blev en stor bästsäljare i Tyskland och de länder där den utgavs. Efter flykten är hans första
bok i svensk översättning.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Svindlerskan Britta Nielsen känns inte igen efter flykten

Nu har familjen Swirakly som Gula båtarna räddade i Medelhavet kommit till Sverige. Mödosamt ska nu
bröderna Khaled och Tarek med familjer bygga upp ett nytt liv ...

Fick jobb som läkare efter flykten - Sydsvenskan

Pris: 169 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Efter flykten av Ilija Trojanow
(ISBN 9789187891717) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr ...

Tre år efter flykten till Sverige - så lever Yaman i dag - svt.se

"Varför vaknade Europas samvete först när de såg pojken drunknad på stranden? Under fem år av krig har
tusentals syriska barn och kvinnor dött i ...
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EFTER FLYKTEN

https://www.bo-fi.club/?p=EFTER%20FLYKTEN&ln=se
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