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Også du vil finde ro Massoud Kadkhodaee Hent PDF ”Jeg står midt i rummet. Alene. Som en, der lige er
vågnet af en lang, dyb søvn og har lukket øjnene op til et fremmed sted. En efter en genkender jeg tingene.
De fleste har vi købt sammen. Men jeg føler ikke ejerskab til noget af det. Jeg ser intet, der har noget med
mig at gøre. Jeg er fremmed i min egen stue.” Også du vil finde ro er en roman om sammenstød mellem
kulturer, en kærlighed, der er under pres fra omverdenen, og en mands kamp for at bevare sig selv i en ny
verden. De sidste par år har Bahram fået en stadig større uro i sjælen. Nu ser han tilbage på sit liv. Bahram
kom til Danmark i 80’erne som flygtning efter den iranske revolution, og på overfladen lever han nu et trygt
og behageligt liv i Danmark, men hustruen, Kati, og han har bevæget sig langt væk fra hinanden. Kati er

sprunget ud i sit nye lands kultur med begge ben og kan hverken se eller forstå, hvorfor Bahram ikke er faldet
til i Danmark. Hvor Kati ser frem, ser Bahram tilbage, og det store spørgsmål er, om de kan finde roen

sammen... Massoud Kadkhodaee, f. 1954, er uddannet bibliotekar, og Også du vil finde ro er hans femte bog.
Romanen blev kåret som nr. 2 i Dansk Flygtningehjælp og Tiderne Skifters romankonkurrence om flygtninge.

Romanen er tidligere udgivet på farsi og har modtaget et væld af gode anmeldelser.

 

”Jeg står midt i rummet. Alene. Som en, der lige er vågnet af en
lang, dyb søvn og har lukket øjnene op til et fremmed sted. En efter
en genkender jeg tingene. De fleste har vi købt sammen. Men jeg
føler ikke ejerskab til noget af det. Jeg ser intet, der har noget med
mig at gøre. Jeg er fremmed i min egen stue.” Også du vil finde ro er
en roman om sammenstød mellem kulturer, en kærlighed, der er

under pres fra omverdenen, og en mands kamp for at bevare sig selv
i en ny verden. De sidste par år har Bahram fået en stadig større uro i

sjælen. Nu ser han tilbage på sit liv. Bahram kom til Danmark i
80’erne som flygtning efter den iranske revolution, og på overfladen



lever han nu et trygt og behageligt liv i Danmark, men hustruen,
Kati, og han har bevæget sig langt væk fra hinanden. Kati er

sprunget ud i sit nye lands kultur med begge ben og kan hverken se
eller forstå, hvorfor Bahram ikke er faldet til i Danmark. Hvor Kati
ser frem, ser Bahram tilbage, og det store spørgsmål er, om de kan
finde roen sammen... Massoud Kadkhodaee, f. 1954, er uddannet

bibliotekar, og Også du vil finde ro er hans femte bog. Romanen blev
kåret som nr. 2 i Dansk Flygtningehjælp og Tiderne Skifters

romankonkurrence om flygtninge. Romanen er tidligere udgivet på
farsi og har modtaget et væld af gode anmeldelser.
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