
Min vej ud af Nordkorea
Hent bøger PDF

Eunsun Kim

Min vej ud af Nordkorea Eunsun Kim Hent PDF Forlaget skriver:

Eunsun Kim var 11 år, da hendes mor og storesøster var tvunget til at forlade hende for at lede efter mad i en
anden landsby. I seks dage var de væk, og på sjettedagen lagde den sultende pige sig til at dø på det hårde
betongulv i køkkenet. Hendes far var allerede død af sult, men før han døde, havde han solgt alt, hvad de
ejede for at skaffe mad - undtagen portrætterne af Kim Il-Sung og general Kim Jung-Il, for dem er det i

Nordkorea bogstaveligt talt en dødssynd at sælge.

Min vej ud af Nordkorea er en dybt personlig og gribende beretning om, hvor umenneskeligt livet i
Nordkorea er og om flugten fra diktaturstaten, der er et af de mest modbydelige og afsporede regimer i verden
i dag. I 1998, da Eunsun Kim er 11 år har hungersnøden i Nordkorea allerede kostet hundredetusinder af liv
og hendes mor ser ingen anden udvej end at flygte til Kina med sine døtre. Men her er der heller ingen hjælp
at hente og efter en tid i Kina, hvor de lever som slaver for en kinesisk mand, sendes de tilbage til fængsel,
tortur og forhør. Ved en sidste kraftanstrengelse lykkes det dem at krydse den mongolske ørken for den vej at

nå friheden i Sydkorea.
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