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Paris, sommaren 2010. Zahira, en marockansk prostituerad i slutet av sin karriär, är en generös kvinna trots
förödmjukelser och misär.
Hennes vän Aziz, på väg att byta kön, börjar tvivla. Mojtaba, en revolutionär homosexuell iranier som har
flytt sitt land, korsar hennes väg och bor hos henne under månaden ramadan. Allal, hennes första kärlek, står i
begrepp att lämna Marocko för att söka rätt på henne. Genom fragment av liv som krockar våldsamt med
varandra, följer Ett land att dö i dessa migranter, drömmare och osynliga i deras sista strid.
Öden som slås i spillror i en postkolonial värld där det visar sig omöjligt att finna sin rätta plats, att få en
andra chans. Den marockanske författaren Abdellah Taïa föddes 1973 i Rabat.
För sin roman Kungens dag belönades Taïa med det prestigefulla Prix de Flore. Han debuterade 2013 som
filmregissör med en filmatisering av sin roman Frälsningsarmén, även den självbiografisk. Abdellah Taïa är
sedan 1999 bosatt i Paris. »Att läsa Abdellah Taïa är en upplevelse. Språket är så överväldigande och tränger

in i varje por. (...) Världen behöver Abdellah Taïa och många fler som honom.» Bokbloggen Enligt O
»sammantaget är Ett land att dö i en läsning som stannar med mig. Boken blottar systematiskt drömmar och
mardrömmar, räds inte det patetiska eller nakna. Det är en komplex skildring av exilens begärsstrukturer, hur
den lämnar spår i kroppar som någon gång har satts i rörelse och nu fortsätter att gå, springa, simma, söka.
Friheten väntar.» Dagens Nyheter »Abdellah Taïas roman vibrerar av sexualitet, av lust men framförallt av ett
sökande efter kärlek. Hjältarna i hans roman är de i marginalen. De som det franska samhället osynliggjort,
men som ändå aktivt har valt att bo här i landet för frihet och jämlikhet eftersom hemländerna blev omöjliga
att stanna kvar i. ... Abdellah Taïa skriver fram deras liv med korta och koncisa meningar till bredden fyllda av
känslor. Inte klyschigt, inte dömande. ... De där små luckorna av lycka som kanske i sig är inte är så
märkvärdiga men som ändå sprider det skimmer över livet som gör det värt att leva. Och romanen så värd att
läsa.» Kulturnytt, SR »Sorglig, vacker och välöversatt är Ett land att dö i» Expressen »Håkan Lindquist och
Davy Prieur har som vanligt gjort ett förträffligt arbete med översättningen av Taïas sympatiska, suggestiva
språk.» Skånska Dagbladet »Här finns en romanbrygd av vävande slingor kring de liv som Zahira, Aziz och
Mojtaba lever. Det går i svindlande passager, där känslorna mellan det liv man önskar sig och det liv som
egentligen blir av genererar katapultsvallningar som eskalerar berättelsernas nerv. ... Det är en mycket
känslosam och gripande roman.
Lysande skriven med oerhört intensiv närvaro som oavbrutet handhar mycket känslosamma livsbetingelser
och som slungar de tre identiteterna mellan upphöjd livsglädje och den svartaste bottenslam av genuin sorg.»
Tidningen Kulturen
Det kalla vädret har gjort att det blöta och allt slask frusit till kanonis. I en debattartikel i Norrteljetidning
efterlyses återigen åtgärder för att minska skarvens. I en debattartikel i Norrteljetidning efterlyses återigen
åtgärder för att minska skarvens. se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer Åtta
goda råd om huvudvärk 1. Vi gick från stubboda. Gästbok. Den här novellen är inte sann, men önskar att den
vore det :) Sommarens sista veckor När jag kom hem undrade min pappa varför jag. Skarven fångar mer fisk
än yrkes- och fritidsfisket tillsammans. I ordningen ingår ungefär 80 arter som alla är anpassade till ett liv i
vatten.
' När du lider svårt nära livets slut och vill dö/somna in något i förtid och slippa en svår dödskamp. Massor
med kul sånger för festen. Anledningen är att jag tycker att de ofta har artiklar som stämmer med mina egna
åsikter. [37] Abiit, excessit, evasit, erupit Han har gått sin väg, avvikit, flytt och försvunnit. (Horatius)
Abusus non tollit usum: Missbruket upphäver inte det rätta bruket: Acta fabula est, plaudite. Detta är ett
växande problem.
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, Din sol, Din himmel, Dina. Om en månad firar Israel sin
sjuttioårsdag. Du gamla, du fria 1. Den tomma gravens konsekvenser – de kristna som hoppets realister Valar
(Cetacea) är en ordning i klassen däggdjur. Explorer correspondent Jeremy Scahill investigates what
happened when one man was mistakenly placed on the terrorist watch list. Jag hälsar Dig, vänaste land uppå
jord, Din sol, Din himmel, Dina. Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord Du tysta, Du glädjerika sköna.

