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Achmed fra Syrien - baseret på en virkelig historie Mikkel Nordin Frost Hent PDF Achmed på 12 er flygtet
fra Syrien til Danmark. Flygtet fra krig, bomber og et liv i frygt. Han er startet i en modtagerklasse på en

dansk folkeskole. Det er svært. Ofte vender Achmeds tanker tilbage til familiens flugt op igennem Europa -
og pludselig står angsten, trætheden og uvisheden igen lyslevende for ham.

Igennem flashbacks genoplever læseren sammen med Achmed hans oplevelser og følelser på rejsen mod
Danmark - og en ny start for familien.

Historien er baseret på en syrisk families virkelig oplevelser tilsat forfatterens egne tanker og forestillinger
om, hvordan det må være at være på flugt og komme til et nyt land som flygtning.

Bogen er målrettet aldersgruppen 11-14 år. Den kan anvendes til højtlæsning, fælleslæsning eller individuel
læsning.
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familien.
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