
Rod
Hent bøger PDF

Lene Møller Jørgensen

Rod Lene Møller Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Skuespilleren Janus Nabil Bakrawis meget
bevægende historie. Som 8-årig bliver Janus bortført fra Danmark af sin far til Jordan, hvor han må lære at

begå sig.

Da Janus fire år senere igen bliver plantet om, denne gang tilbage til Danmark, anbringes han på børnehjem,
hvor han tilbringer resten af sin barndom og ungdom. Hans forældre magter ikke at tage sig af ham, og han er
rodløs og forvirret. Men det lykkes ham at fighte sig ud af sine håbløse betingelser. Hvordan fortæller han

meget ærligt om i bogen.

Pressen skriver:

»Et fint, følsomt og ærligt dokument«
**** – Jakob Steen Olsen, Berlingske Tidende

»En moderne dannelseshistorie om de nye stemmer, der synger med på den danske sang. God læsning.«
– Ann Mariager, Weekendavisen

»Skuespilleren Janus Nabil Bakrawis beskrivelser af sit liv indtil nu kan stå mål med de bedste
spændingsromaner. Det er stærk læsning, som sætter fokus på børns opvækst og de muligheder, som farvede

indvandrere har i Danmark.«
– Lilly Jensen, Helsingør Dagblad

»Janus Nabil Bakrawi har skrevet bogen i samarbejde med journalisten Lene Møller Jørgensen. Det har de
gjort godt. De trækker linierne mellem Nabils barndom og pubertet frem til hans placering i det danske

kulturliv anno 2012.«
**** – Arne Mariager, Fredericia Dagblad
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