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Nomaden Ayaan Hirsi Ali Hent PDF Ayaan Hirsi Ali har været længe undervejs. Og hun er endnu ikke
kommet hjem. For hvor hører man til, når man har forladt sin familie, sine rødder, sin religion - og er truet på
livet? Den prisbelønnede kvindesagsforkæmper er rejst til USA. For at føle sig fri og for at finde sig selv.

Men det er ikke uden omkostninger at forlade islam og offentligt kritisere både religionen og dens mere
radikale udøvrere. Og det er i bogstaveligste forstand heller ikke gratis at leve et liv med frit valg på alle
hylder i en verden af overflod og fristelser, når ingen har forberedt én på konsekvenserne af at have et

personligt ansvar.

Med selvironi, dyb alvor og skræmmende indsigt konfronterer Ayaan Hirsi Ali den uvidenhed og
berøringsangst, der ofte præger debatten om islam. Med udgangspunkt i sine egne erfaringer, sin families
tragedier og mødet med muslimer her i Vesten illustrerer den somaliskfødte forfatter skånselsløst, hvorfor
vellykket integration kræver, at vi tør forholde os til ubehagelige emner som sex, vold, penge og religion.

Nomaden er en stærk, uafrystelig og dybt personlig rejse fra en muslimsk stammekultur i Afrika til et
moderne liv i USA. Men bogen giver også et modigt bud på, hvorfor millioner af kvinder bliver undertrykt,

misbrugt og mishandlet i islams navn.

Ayaan Hirsi Ali har fået tildelt Jyllands-Postens Ytringsfrihedspris 2010.

"For mig er de tre skønneste ord i det gryende sprog i den vestlige modstand mod tyranni: Ayaan Hirsi Ali." -
Christiopher Hitchens, forfatter til "Gud er ikke stor"

"Fire stjerner. Hvad enten man er enig med Ali eller ej i hendes diagnose (konflikt) og løsning (oplysning),
må NOMADEN regnes for en tankevækkende og dermed vellykket debatbog." - Politiken

"Vi skal være taknemmelige for, at (...) Ayaan Hirsi Ali har haft modet til at skrive om sit liv og dermed give
os mulighed for en bredere forståelse og indsigt i tilværelsens mangfoldighed." - dknyt.dk

"Sikke en kvinde!" - Weekendavisen

"Fire stjerner. Ayaan Hirsi Ali er provokerende og spændende og uomgængelig." - Jyllands-Posten

"Fire stjerner." - Nordjyske Stiftstidende

"Læs hendes bog. Den er uomgængelig i almen dannelse anno 2010." - Kristeligt Dagblad

"Fire stjerner." - Berlingske Tidende
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Nomaden er en stærk, uafrystelig og dybt personlig rejse fra en
muslimsk stammekultur i Afrika til et moderne liv i USA. Men
bogen giver også et modigt bud på, hvorfor millioner af kvinder
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2010.
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"Vi skal være taknemmelige for, at (...) Ayaan Hirsi Ali har haft
modet til at skrive om sit liv og dermed give os mulighed for en
bredere forståelse og indsigt i tilværelsens mangfoldighed." -
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"Sikke en kvinde!" - Weekendavisen

"Fire stjerner. Ayaan Hirsi Ali er provokerende og spændende og
uomgængelig." - Jyllands-Posten
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