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Min historie Zilan B Hent PDF "Jeg ved ikke, hvor min far er. Jeg husker ham stående på altanen, i
døråbningen. Som altid. Men som aldrig før. Han stod og kiggede ud over dalen. Mod noget i det fjerne. Det

var solskin, forår. Jeg husker fuglenes kvidren, duften af rosmarin, cypressernes knitren. Bombeflyenes
kværnen og min fars skjorte i vind og solskin. Som vinger eller hvide faner. Efter den dag var intet som før".

ENGANG LEVEDE ZILAN med sin familie – far, mor, bror og søster. Men så kom krigen. Soldaten, der faldt
ned fra himlen, og regeringstropperne, der kom og fjernede hendes far. Og dernæst: katastrofen og flugten til

et fjernt, fjernt land. Nu sidder hun på et asylcenter i Danmark og prøver at sammenstykke sin historie.

MIN HISTORIE er en fiktiv beretning baseret på virkelige begivenheder. Det er en fortælling om krig,
overgreb, tab og meningsløshed, men også en fortælling om håb, drømme, sammenhold og menneskets

selvopholdelsesdrift.

 

"Jeg ved ikke, hvor min far er. Jeg husker ham stående på altanen, i
døråbningen. Som altid. Men som aldrig før. Han stod og kiggede ud
over dalen. Mod noget i det fjerne. Det var solskin, forår. Jeg husker

fuglenes kvidren, duften af rosmarin, cypressernes knitren.
Bombeflyenes kværnen og min fars skjorte i vind og solskin. Som

vinger eller hvide faner. Efter den dag var intet som før".

ENGANG LEVEDE ZILAN med sin familie – far, mor, bror og
søster. Men så kom krigen. Soldaten, der faldt ned fra himlen, og
regeringstropperne, der kom og fjernede hendes far. Og dernæst:
katastrofen og flugten til et fjernt, fjernt land. Nu sidder hun på et
asylcenter i Danmark og prøver at sammenstykke sin historie.

MIN HISTORIE er en fiktiv beretning baseret på virkelige
begivenheder. Det er en fortælling om krig, overgreb, tab og
meningsløshed, men også en fortælling om håb, drømme,

sammenhold og menneskets selvopholdelsesdrift.
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