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En plads i paradiset Hama Dostan Hent PDF En plads i Paradiset er en intens og virkelighedsnær roman om
forfølgelse, vold og tortur i Saddam Husseins Irak, skrevet af den kurdiske forfatter Hama Dostan, der i 1979
flygtede til Sverige, hvor han stadig bor.Hovedpersonen er den unge advokat og tidligere partisan Kadir, som
på sin egen krop oplever Saddams hårdhændede undertrykkelse af kurderne i det nordlige Irak, hvor også
kurderne gør livet hedt for hinanden. Efter et grufuldt ophold i en af de berygtede dødsceller beslutter Kadir
sig for at flygte fra Helvedet og søge efter Paradiset, og det bliver en farefuld færd igennem fire lande. Da det
endelig lykkes Kadir at komme igennem porten til det forjættede land Sverige, venter der ham alt andet end   
  paradisiske tilstande.Dette er en roman om angst, fortvivlelse og menneskelig fornedrelse, men også om
glæde, håb og medmenneskelighed. Om længslen efter kærlighed og frihed. Med en blanding af alvor,
selvironi og humor beskriver Dostan dels sin egen muslimske kultur, dels mødet med det fremmede,

demokratiske velfærdssamfund. Forskellen er som dag og nat. Selvom handlingen foregår i 1970’erne og
80’erne, er problemstillingen i romanen stadig højaktuel, ikke mindst på grund af det der i dag sker i Irak.

Desuden giver den et indblik i hvor svært det kan være at blive  integreret i et nyt samfund. Og hvor svært det
er at tage imod fremmede.Romanen har vakt opsigt i Sverige, hvor den har fået fine anmeldelser af en bred

anmelderskare og er udkommet i tre oplag.
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