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De vil drukne i deres mødres tårer Johannes Anyuru Hent PDF En vinteraften i Göteborg kommer tre

personer, der har svoret troskab til ISIS, ind i en lokal boghandel, hvor en kontroversiel tegneserieskaber er
blevet inviteret for at tale om ytringsfrihed og blasfemi. Alle tages som gidsler, og en af terroristerne, en ung
kvinde, har til opgave at filme og livestreame angrebet. To år senere besøger en forfatter en ung kvinde på en
psykiatrisk institution. I hans øjne er hun en dæmon, der har taget hans religion som gidsel. Men han er også
nysgerrig på, hvad hun vil ham. Hun rækker ham en bunke papirer og fortæller ham, at hun ikke er herfra, at
hun ikke er fra denne tid. Men fra fremtiden. DE VIL DRUKNE I DERES MØDRES TÅRER er en intens

fortælling om verden af i dag og måske af i morgen. En fortælling om håb og håbløshed, venskab og svig, om
terror og fascisme.
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