
Håb
Hent bøger PDF

Melissa Flemming

Håb Melissa Flemming Hent PDF Håb er historien om en bemærkelsesværdig ung kvindes flugt fra krigen i
Syrien og samtidig fortællingen om de umenneskeligt hårde trængsler, flygtninge i millionvis møder under

forsøget på at undslippe krig, vold og død i deres hjemland.

Doaa, en helt almindelig pige fra en landsby i Syrien, endte i 2015 med at være en af 500 flygtninge stuvet
sammen på en fiskekutter med kurs mod Europa. Kutteren blev kæntret, og ud af de 500 overlevede kun 11,

som blev samlet op af vandet fire dage senere.

Doaa var blandt de overlevende – hendes forlovede, Bassem, var ikke. Han druknede for øjnene af hende. Da
Melissa Fleming, talskvinde for FN’s Flygtningeorganisation, hørte om episoden, fløj hun til Kreta for at
møde Doaa, som havde formået at redde et lille barn, mens hun selv kæmpede for at holde sig i live i det

kolde vand.

Melissa Fleming besluttede sig for at fortælle Doaas historie som et vidnesbyrd om de farer, millioner af
mødre, fædre, søstre, brødre, døtre og sønner udsætter sig selv for i forsøg på at nå i sikkerhed. Her er hendes

utrolige historie.

Om forfatteren:
Melissa Fleming er talskvinde for FN’s Flygtningeorganisation. Hun rejser jævnligt til krigszoner og

flygtningelejre som led i sit arbejde for at give stemme til de millioner af mennesker, som er blevet tvunget til
at forlade hus og hjem.
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trængsler, flygtninge i millionvis møder under forsøget på at
undslippe krig, vold og død i deres hjemland.
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