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Fundamentalisten Casper Hvemon Hent PDF Fundamentalisten er en rørende og rystende historie, som
bygger på sande oplevelser. Den fortæller, hvordan gode mennesker, der kæmper for en sag, kan blive ledt på

afveje. Det er en anderledes og ærlig fortælling, som åbner for en helt ny side af den islamiske
fundamentalist: Den iranske befolkning lever et liv i fattigdom, uden ret til frihed og demokrati. Deres konge,

Shanen, prøver på grusomste vis at undertrykke landets drømme om et frit Iran. Et Iran, hvor eventyr
blomstrer og smil fødes. Hamid deler den samme drøm og i lang tid kæmper han for en ny regering, der kan
bringe iranerne håb og velstand. Hans kamp for at opnå et selvstændigt og demokratisk Iran ender katastrofalt
for ham. Han bliver revolutions-gardist og fundamentalistisk troende muslim efter revolutionen i 1979. Dog
er intet som det synes at være. Drømme knuses, forbilleder forvrænges og venner bliver til fjender. Hamid
fortsætter sin kamp for frihed, men tvivlen nager ham. Hvem taler sandt, og hvad er sandheden i det hele
taget? Spændende og vedkommende selvbiografisk roman, der sprogmæssigt er et pænt stykke over

Virkelighedens verden. Kan læses af alle med lyst til en god historie eller interesse for andre landes kultur og
historie. … Det hele er skrevet i et poetisk og malende sprog, som er medvirkende til en melankolsk og

rørende læseoplevelse. … Lille af størrelse, men stor af sind. Velskrevet fortælling som giver et fint indblik i
et dystert kapitel af Irans historie. Steffen Gordon Nielsen, lektør.
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