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BESKRIVNING

Susan Abulhawa gestaltar de mänskliga aspekterna på en av vår tids mest svårbearbetade politiska
konflikter och visar på varje människas behov av ett hemland, sammanhang och trygghet. Palestina 1940.
Olivodlaren Yehya Abulheja lever som hans förfäder gjort före honom med sin familj i den rofyllda byn
Ein Hod. Men när staten Israel utropas 1948 krossas friden i Ein Hod för all framtid och samtliga invånare
tvingas bort ifrån sina fädernehem och flyttas till ett flyktingläger i Jenin. Yehya tvingas fly med sin hustru
Basima och deras vuxna söner Hasan och Darweesh. Under flykten rycks Yehyas barnbarn Ismael ur sin
mor Dalias famn av en judisk soldat som överlämnar gossen i gåva till sin svårt traumatiserade hustru, en
överlevare från Förintelsen. Lille Ismael växer upp som David Avaram och kommer som israelisk soldat
att slåss mot sin biologiska familj. I flyktinglägret i Jenin föder Hasans hustru Dalia ytterligare ett barn,
dottern Amal som är bokens egentliga berättare. Amal överlever med nöd och näppe sexdagarskriget 1967
gömd i ett skyddsrum och hamnar så småningom i en flickskola i östra Jerusalem där hon får sin
utbildning, för alltid skild från sin familj. När den israelisk-palestinska konflikten når sitt crescendo 1982
förlorar Amal i stort sett alla hon älskar i kriget i Libanon. Hon tvingas fly till USA och uppfostrar på egen
hand sin nyfödda dotter Sara och skapar sig en egen tillvaro. När Amal, många år senare, får besök i USA
av en israelisk man vid namn David, på jakt efter sin rätta identitet, knyts de lösa trådarna i väven ihop och
hon väljer att återvända till Mellanöstern med sin dotter. Tillsammans upptäcker de ett splittrat hemland
som kanske aldrig mer blir sig likt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Susan Abulhawa: Morgon i Jenin | Kultur | Expressen

Jenin Creative Cultural Centre är en icke-statlig organisation som grundades 2005 av en grupp
Jeninungdomar. ... Morgon i Jenin. Norstedts, 2010; Film ...

och dagarna går...: morgon i jenin - ett extrastopp på resan jorden runt

Den palestinska författaren Susan Abulhawa fick ett stort genombrott med romanen "Morgon i Jenin". Nu
är hon tillbaka med en ny bok, och Marie Lundström ...

Morgon i Jenin - Susan Abulhawa - Pocket | Bokus

Det är morgon i det palestinska flyktinglägret i Jenin och Amal hör hur ett vapen osäkras och känner
metallen mot sin hud. Året är 2002 och runt om henne syns ...
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MORGON I JENIN

https://www.bo-fi.club/?p=MORGON%20I%20JENIN&ln=se
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