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En storm kom fra paradiset Johannes Anyuru Hent PDF En ung mand sidder i en forhørscelle i et fængsel i
Zambia. For ikke længe siden var hans højeste drøm at blive pilot i Ugandas nydannede flyvevåben. Alt så
lovende ud. Han var flygtet fra en grum bardom og blevet udvalgt til at komme til Grækenland for at blive
uddannet. Men så, den 26. januar 1971, når beskeden frem, om at der er sket et statskup i hjemlandet. Idi

Amin har grebet magten. Efter det går ingenting længere, som han har tænkt sig.

Han slipper ud af fængslet til en fangelejr, og selv om han undslipper også den, synes alle veje at lukke sig
for ham. Kun ved stort mod, udholdenhed og held  lykkes det ham at overleve. Og mødet med en ung,

idealistisk svensk pige - med klapprende træsko - bringer ham - against all odds - til det forjættede Europa.
Men heller ikke her venter lykken.

Svenske Johannes Anyuru har skrevet en fængslende og stærk roman om sin far. Hvordan et menneske kan
blive fanget i historiens storme og tvinges til at risikere alt for at flygte fra dødens felt. Det er en bog om

personligt mod, om store drømmes forlis og kampen for at klare realiternes stenede vej. En stor
Afrikafortælling. Og en bevægende, poetisk og samtidig jordbunden kraftpræstation for forstå sit eget ophav,

sin fars historie - baglæns så at sige.

Johannes Anyuru, født 1979, debuterede i 2003 med den anmelderroste digtsamling - "Det är bara guderna
som är nya". Han har siden skrevet flere digtsamlinger og to romaner. Hans seneste roman "En storm kom fra
paradiset" har vundet en lang række store litterære priser og nomineringer - heriblandt Svenska Dagbladets
litteraturpris, Aftonbladets litteraturpris, Ivar Lo-Johanson prisen, samt nomineringen til Nordisk Råds

Litteraturpris 2013.
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længe siden var hans højeste drøm at blive pilot i Ugandas

nydannede flyvevåben. Alt så lovende ud. Han var flygtet fra en
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