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Flugt Jesús Carrasco Hent PDF En gold provins hærget af tørke. En dreng er løbet hjemmefra. Han har gemt
sig, mens folk fra landsbyen leder efter ham. Han er på flugt. Kun gradvist bliver det klart, at det gælder om
at komme væk fra en brutal og voldelig far og fra noget næsten unævneligt, der er endnu værre. Der er ikke

meget, han ikke vil gøre for at undgå sine forfølgere. Men han har desperat brug for hjælp.

Udhungret og forbrændt af den stærke sol møder han en aldrende gedehyrde, der forstår hans situation, giver
ham mad og plejer hans medtagne ansigt. Sammen drager de nordpå mod bjergene. Men først må de krydse

sletten, som bliver stadig mere tør. Selv gederne kan knap kan finde føde.

Det handler om overlevelse. En kamp mod naturen og en kamp mod tiden – for der er ingen derude, som vil
dem det godt. De eneste, der interesserer sig for drengen og hyrden, er dem, som de flygter fra. Kun én ting

holder dem i gang: det spinkle håb om at overleve også denne dag.

Flugt blev i 2013 kåret som årets bedste roman i Spanien og blev en bragende succes i hele den spansktalende
verden, hvor den har solgt i hundredetusinder af eksemplarer.

SKREVET OM BOGEN
Den lille roman er blevet kåret til årets roman i Spanien og har vundet stærkt gehør i hele den spansktalende
verden. Det er der gode grunde til … En kraftfuld symbolsk og realistisk roman placeret i en skrabet, tidløs

ramme.’Flugt’ skal filmatiseres." - 5 hjerter, Politiken

"Spanske Jesús Carrasco går i den store mesters fodspor (red. Hemingway) med en simpel og vidunderligt
velskrevet fortælling om en knægt på flugt."

- 5 stjerner, Jyllands-Posten

 

En gold provins hærget af tørke. En dreng er løbet hjemmefra. Han
har gemt sig, mens folk fra landsbyen leder efter ham. Han er på

flugt. Kun gradvist bliver det klart, at det gælder om at komme væk
fra en brutal og voldelig far og fra noget næsten unævneligt, der er
endnu værre. Der er ikke meget, han ikke vil gøre for at undgå sine

forfølgere. Men han har desperat brug for hjælp.

Udhungret og forbrændt af den stærke sol møder han en aldrende
gedehyrde, der forstår hans situation, giver ham mad og plejer hans
medtagne ansigt. Sammen drager de nordpå mod bjergene. Men først
må de krydse sletten, som bliver stadig mere tør. Selv gederne kan

knap kan finde føde.

Det handler om overlevelse. En kamp mod naturen og en kamp mod
tiden – for der er ingen derude, som vil dem det godt. De eneste, der
interesserer sig for drengen og hyrden, er dem, som de flygter fra.
Kun én ting holder dem i gang: det spinkle håb om at overleve også

denne dag.

Flugt blev i 2013 kåret som årets bedste roman i Spanien og blev en
bragende succes i hele den spansktalende verden, hvor den har solgt i



hundredetusinder af eksemplarer.

SKREVET OM BOGEN
Den lille roman er blevet kåret til årets roman i Spanien og har

vundet stærkt gehør i hele den spansktalende verden. Det er der gode
grunde til … En kraftfuld symbolsk og realistisk roman placeret i en
skrabet, tidløs ramme.’Flugt’ skal filmatiseres." - 5 hjerter, Politiken

"Spanske Jesús Carrasco går i den store mesters fodspor (red.
Hemingway) med en simpel og vidunderligt velskrevet fortælling om

en knægt på flugt."
- 5 stjerner, Jyllands-Posten
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