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Enaiats mor træffer et svært valg, da hun sender sin søn bort for at redde ham fra de lokale talebanere. Den
kun tiårige Enaiat kastes ud på en farlig rejse, hvor savn, ensomhed og tæv er hverdagskost. Men han er opsat
på at trodse sin skæbne og finde et nyt liv.… en perfekt dag til drageflyvning. De beordrede os til at stille os i
en rundkreds i gården, børnene forrest, fordi vi var de laveste, og de voksne bagved. Så lod de vores lærer og
skoleinspektøren gå ind midt i rundkredsen.
Skoleinspektøren knugede sit jakkestof mellem fingrene, så man skulle tro, han ville rive det i laser, og han
græd og vred og vendte sig til højre og venstre, som om han ledte efter noget, han ikke kunne finde. Vores
lærer var derimod stille og rolig som altid og stod med armene slapt ned langs siden og øjnene åbne, men
ligesom med blikket vendt indad i ham selv – han, som jeg husker ellers havde et åbent udadvendt blik i sine
smukke øjne.
Ba omidi didar, børn, sagde han. På gensyn. De skød ham. For øjnene af os alle. Fra den dag var skolen
lukket, men uden skole er livet som aske. I havet er der krokodiller er baseret på Enaiatollah Akbaris beretning
fra det virkelige liv. Det er en sand historie, og man ville ønske , det var opspind, men den er også smuk,
livsbekræftende, nødvendig litteratur. – ALT for damerne En litterær perle – rørende, men ikke sentimental. –

Eurowoman EN LITTERÆR PERLE Enaiatollah er en 10-årig hazara-dreng fra Afghanistan. Hans mor
skylder ham væk til talibanerne og flygter derfor med ham til Pakistan, hvor hun forlader ham med ordene:
»Du må aldrig lyve, og du må aldrig stjæle.« Enaiatollah holder ord, mens han alene finder vej til Europa.
Romanen er bygget over en sand historie. – IN Romanen giver identitet og fysisk fremtoning til den
konfiguration, der præger en stor del af den vestlige politiske debat, nemlig flygtningen. Man behøver hverken
at bryde sig om hans religion eller kultur, endsige mene, at han kan berige det samfund, han forsøger at blive
integreret i. Men efter Fabio Gedas bog er det vanskeligere ufortrødent at afvise, at et menneske på flugt
fortjener en chance for at gøre fordommene og mistænksomheden til skamme. – Weekendavisen »Det vigtige
er kendsgerningerne: Hvad der sker. Historien er vigtig. Det er det, som man kommer ud for, der ændrer ens
liv.« Det er historien, der er vigtig. Den giver et indblik i livet som illegal immigrant på konstant jagt efter
tryghed og en bedre fremtid. På bogens forside står der, at det er en roman, og efter endt læsning ville man
ønske, at Enaiats beretning var ren fiktion. Men det er den ikke. Og i havet er der krokodiller. – Jyllandsposten
VIVA I havet er der krokodiller er en rørende, stærk, autentisk, vedkommende, sørgelig og munter fortælling en dyb underholdningsroman, hvor universelle følelser skildres, som man i et ikke-krigshærget land også kan
forholde sig til. – Fyens Stiftstidende
Årets 3. Og jeg fryser. Arugam Bay er en mindre fiskerlandsby, tæt på byen Pottuvil, på den sydlige østkyst,
ca. I dette område er der en smuk og uspoleret tropisk kyst, en naturskøn lagune og jungle lidt inde i landet.
24. Skilpadder har bred, kort kropp som er dekket av et ryggskjold (carapax), som er vokst sammen med
ribbein og ryggvirvler. Alle kan være enige om at en innsjø kjennetegnes av en større ansamling av vann i en
fordypning i jordskorpen. Årets 3. Bukskjoldet (plastron) er vokst sammen med kragebeinet og interclavicula
i skulderbeltet. Paleozoikum er den længste af Phanerozoikums epoker. Den klart største forskel er i forhold
til om det overhovedet er tilladt at spise andet end fisk eller ikke. marts. Kvaliteten af forestillingerne i de
danske cirkus var ligesom tidligere år høj. interne Ørreddag er afviklet. Vi i Explore Travel er stolte av å
være eneleverandør av spennende reiser for Bladet Hjemmets Reiseklubb. Indledning Phanerozoikum
betegner den periode, hvor der har været liv på Jorden.

