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tragedie og fremtidsmulighed. Det syriske ingeniørpar Efrahim og Zainia er på flugt med deres børn fra

Syriens borgerkrig. De får asyl i Danmark, men har grusomme oplevelser og handlinger med sig, som gør, at
de ikke taler sammen. Alligevel søger Efrahim og Zainia at fortælle hver deres historie om Syrien og forsøget
på at finde fodfæste i Danmark. Men desperationen lurer, og melankolien og traumet truer med at ødelægge

dem.
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og debatbøger som Den syriske garage og Stille bøn i Helmand. Se mere på forfatterens hjemmeside. 

Om Stille Bøn i Helmand skriver Kristeligt Dagblad: »Skrevet af mand, der er dybt fortrolig med den
virkelighed, han forholder sig til. Stilen er mættet, nøgtern og kortfattet. Ind imellem kan der ligefrem gå
Hemingway i den. Ingen overflødigheder, intet føleri. Men indlevelse - i den grad indlevelse i soldaternes

uafbrudt pressede situation og deres reaktioner på den.«
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