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Zehras flugt Carsten Nagel Hent PDF Zehra er 12 år gammel, da krigen i Bosnien bryder ud. I et forsøg på at
undslippe serberne flygter hun sammen med sine forældre og to store søskende ind i skovene og ender efter
måneders sult og strabadser i en flygtningelejr. Angst, uvished og tiltagende religiøs fanatisme præger

hverdagen der, men Zehra finder styrke hos sin oprørske storesøster.

Lejren kan ikke holde stand mod de serbiske tropper, og under dramatiske omstændigheder føres den lille
bosniske familie til Srebrenica, hvor Zehra og hendes mor bliver skilt fra de øvrige familiemedlemmer. Det
lykkes mor og datter at slippe væk fra Srebrenicas rædsler, men ikke længe efter må de på flugt igen. Denne

gang med en transport, der bringer dem til Danmark, hvor de søger asyl.

Danmark er et land fuld af muligheder for en ung kvinde med mod på livet. Men det er også et land, hvor
man som asylansøger officielt ikke kan gøre meget andet end at vente.

Zehras flugt er historien om krig og en familie i opløsning, om livet som flygtning, både i hjemlandet og i
Danmark. Det er også historien om en tænksom pige, som i skyggen af alt det forfærdelige modnes til kvinde
og forelsker sig i en mand i Danmark. Et forhold, der udvikler sig overraskende, og som forstærker Zehras

eksistentielle overvejelser om krig og kærlighed, ondt og godt, om frihed, religion og nationalisme, og alt det
dejlige et almindeligt liv må kunne indeholde.

 

Zehra er 12 år gammel, da krigen i Bosnien bryder ud. I et forsøg på
at undslippe serberne flygter hun sammen med sine forældre og to

store søskende ind i skovene og ender efter måneders sult og
strabadser i en flygtningelejr. Angst, uvished og tiltagende religiøs
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familiemedlemmer. Det lykkes mor og datter at slippe væk fra
Srebrenicas rædsler, men ikke længe efter må de på flugt igen.
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Danmark er et land fuld af muligheder for en ung kvinde med mod
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ikke kan gøre meget andet end at vente.

Zehras flugt er historien om krig og en familie i opløsning, om livet
som flygtning, både i hjemlandet og i Danmark. Det er også historien
om en tænksom pige, som i skyggen af alt det forfærdelige modnes
til kvinde og forelsker sig i en mand i Danmark. Et forhold, der
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