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Det var os Golnaz Hashemzadeh Bonde Hent PDF Den svensk-iranske forfatter Golnaz Hashemzadeh Bonde
skildrer uden filter de afgrunde, vi somme tider må stirre ned i. Det var os er en roman om en kvindes rasende

kamp mod uret, men først og fremmest om hendes kamp mod sig selv.

Nahid møder Masood, den aften hendes familie fejrer, at hun er kommet ind på medicistudiet. Det er midt
under den iranske revolution, og de unge elskende kaster sig ind i frihedskampen. De føler sig udødelige,

men de må betale dyrt for deres oprør, og snart er de på flugt fra alt, hvad de kender

I et venteværelse på et svensk hospital tredive år senere sidder Nahid alene. Hun er vred på sin sygdom, på
hospitalspersonalet, på sin datter - på livet. Men hun ved ikke, at der er spirende nyt liv på vej, og måske var

alle hendes kampe alligevel ikke forgæves.

Det var os er et knytnæveslag af en roman om en oprørsgeneration, om mødre og døtre, om tab og afsavn,
men også om stolthed og stort livsmod.
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