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august 2009 møder Zenab, som han senere bliver først forlovet og senere gift med i 2011 – samme år,

borgerkrigen i Syrien starter. Shadi og hans lillebror Hassan indkaldes til militærtjeneste, som vil indebære, at
de vil få ordre om at dræbe modstandere af Bashar al-Assad. De flygter først til Jordan og senere til Ægypten.
En begyndende arbejdsløshed i Ægypten betyder mangel på indtægt, og da hverken Shadi eller Hassan tør
vende tilbage til Syrien, vælger de at købe sig adgang til et flygtningeskib til Europa, hvor de vælger at søge
asyl i Danmark. Bogen fortæller, hvordan krigens episoder påvirker Shadis og Zenabs familie. Desuden

beskrives forskelle på relationer i henholdsvis arabisk og europæisk kultur Romanen slutter med at præcisere
Shadis situation ultimo juni 2017. Uddrag af bogen Min bog handler om, hvorfor jeg sammen med min kone

og min bror Hassan valgte at flytte til Jordan og efterfølgende til Ægypten. Da jeg blev arbejdsløs i
Alexandria, turde jeg ikke flytte tilbage til Syrien og valgte derfor at blive sejlet til Palermo på Sicilien.
Menneskesmuglerne krævede et stort beløb for den farlige sejlads. Hvorfor min og Hassans rejse endte i
Danmark, vil jeg afsløre i løbet af min fortælling. Jeg vil fortælle jer om mit liv, så I har mulighed for at
forstå, hvem jeg er. Jeg kom ikke til Danmark for at score en af jeres piger. Jeg er lykkelig gift med Zenab,
som jeg nu har i lejlighed med i Otterup siden oktober 2015. Jeg kom ikke til Danmark for at få en større
indtjening, Den integrationsydelse, jeg får her i Danmark, er langt lavere end den indtægt, jeg havde i

Damaskus … Jeg har den 27. januar i år fået en bekræftelse på, at den uddannelse, jeg har fået i Syrien, er
tilpasset de danske krav, så jeg er på niveau med de danske kolleger inden for mit fag. Om forfatteren Kaj
Therkelsen (f. 1948) er uddannet lærer og underviste på privatskoler i Odense frem til slutningen af 1992.
Mens han underviste på fuld tid, læste han psykologi fra 1987 til 1992. Han gik på pension som psykolog i

2015, men har stadig enkelte klienter. Han har siden 2006 udgivet otte romaner, senest Fedt eller forbi (2017).

 

Romanen starter med, at Shadi den 20. august 2009 møder Zenab,
som han senere bliver først forlovet og senere gift med i 2011 –
samme år, borgerkrigen i Syrien starter. Shadi og hans lillebror

Hassan indkaldes til militærtjeneste, som vil indebære, at de vil få
ordre om at dræbe modstandere af Bashar al-Assad. De flygter først
til Jordan og senere til Ægypten. En begyndende arbejdsløshed i
Ægypten betyder mangel på indtægt, og da hverken Shadi eller



Hassan tør vende tilbage til Syrien, vælger de at købe sig adgang til
et flygtningeskib til Europa, hvor de vælger at søge asyl i Danmark.
Bogen fortæller, hvordan krigens episoder påvirker Shadis og Zenabs

familie. Desuden beskrives forskelle på relationer i henholdsvis
arabisk og europæisk kultur Romanen slutter med at præcisere

Shadis situation ultimo juni 2017. Uddrag af bogen Min bog handler
om, hvorfor jeg sammen med min kone og min bror Hassan valgte at
flytte til Jordan og efterfølgende til Ægypten. Da jeg blev arbejdsløs
i Alexandria, turde jeg ikke flytte tilbage til Syrien og valgte derfor
at blive sejlet til Palermo på Sicilien. Menneskesmuglerne krævede
et stort beløb for den farlige sejlads. Hvorfor min og Hassans rejse
endte i Danmark, vil jeg afsløre i løbet af min fortælling. Jeg vil
fortælle jer om mit liv, så I har mulighed for at forstå, hvem jeg er.
Jeg kom ikke til Danmark for at score en af jeres piger. Jeg er

lykkelig gift med Zenab, som jeg nu har i lejlighed med i Otterup
siden oktober 2015. Jeg kom ikke til Danmark for at få en større
indtjening, Den integrationsydelse, jeg får her i Danmark, er langt
lavere end den indtægt, jeg havde i Damaskus … Jeg har den 27.
januar i år fået en bekræftelse på, at den uddannelse, jeg har fået i

Syrien, er tilpasset de danske krav, så jeg er på niveau med de danske
kolleger inden for mit fag. Om forfatteren Kaj Therkelsen (f. 1948)
er uddannet lærer og underviste på privatskoler i Odense frem til
slutningen af 1992. Mens han underviste på fuld tid, læste han
psykologi fra 1987 til 1992. Han gik på pension som psykolog i
2015, men har stadig enkelte klienter. Han har siden 2006 udgivet

otte romaner, senest Fedt eller forbi (2017).
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