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BESKRIVNING

"Vi var en grupp på fjorton rymmare, och jagvar yngst av dem. Vi var egentligen väl klädda för årstiden,
men den därplötsliga kylan var outhärdlig. Den skarpa kylan fick våra fingrar attstelna så att vi inte ens
kunde samla buskar att bränna. Just när vitrodde att vi skulle frysa ihjäl dök det upp en gammal man. Han
hade enmärklig, spetsig hatt på huvudet. En av oss lyste upp hans ansikte meden ficklampa, och hans
ansikte var isblått. Han hade en fotsid rock påsig. Gamlingen tog av sig rocken och gav den till mig. Då
kände jag intekylan längre, jag kände mig återigen som ett barn i min moders liv. Jagtänkte att nu fryser
han väl själv ihjäl, men då såg jag att han hadeen likadan rock till på sig. Han tog av sig den rocken och gav
till enav mina kamrater, och sedan hade gamlingen ännu en likadan rock på sig!Också den tog han av sig
och gav till en annan av mina kamrater. Såytterligare en rock, och en till... Den gamle mannen tog av sig
rock efterrock och gav till rymmarna, och varje gång hade han en likadan rockunder. Till slut hade vi alla
fjorton likadana rockar, och ingen fröslängre. Vi gav oss förundrade av igen."En väg för min son
hämtarsitt motiv från Mellanöstern i början av 1980-talet, men är skrämmandeaktuell för 2000-talets
européer. Skildringens grundton är emellanåtoroande brutal, men författaren bjuder också på drömlika,
fantastiskainslag och på ögonblick av kärleksfullhet, vänskap och omtanke, där ettradbands vandring från
hand till hand går som en röd tråd. En far ochhans son, sonens flykt, en avlägsen gård och en bortglömd by
är andrakomponenter i en mångfacetterad berättelse där man känner igen sig menändå inte, och Hamdi
Özyurt skildrar handling, människor och miljöer meden bildkonstnärs visuella exakthet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Min Pappa Våldtog Mig - Mamma Såg På

"Vi var en grupp på fjorton rymmare, och jag var yngst av dem. Vi var egentligen väl klädda för årstiden,
men den där plötsliga kylan var outhärdlig.

"Hur ska jag förklara för min son att ni vill slita ... - SVT Nyheter

Pris: 99 kr. Inbunden, 2016. Skickas inom 12 vardagar. Köp En väg för min son av Hamdi Özyurt på
Bokus.com.

Recension: Allt för min son (Film) | SvD

349 En frälsare dyrbar är Jesus, Guds Son; ... 586 Den store läkaren är här 587 Jag vet en väg som leder
588 Jag har hört om ... min Gud, för att jag vaknar ...
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EN VÄG FÖR MIN SON

https://www.bo-fi.club/?p=EN%20V%C3%84G%20F%C3%96R%20MIN%20SON&ln=se
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