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Sort skæbne Lean Waage Beck Hent PDF Tolv år gammel flygtede Alan fra sit hjem i den kurdiske del af Iran
for at blive frihedskæmper. Ayatollah Khomeini var kommet til magten året forinden (i 1979), og iranske

soldater myrdede løs på kurderne. Alans bedste ven blev dræbt.

Alan sluttede sig til peshmergaerne i bjergene. Til at begynde med var han for lille til at bære våben. Det
første menneske skød han, før han kunne løfte geværet.

I elleve år sloges Alan som soldat for et frit Kurdistan. Først i krigen mod Khomeini, siden mod Saddam
Husseins regime i Irak.

Undervejs mødte han sit livs kærlighed, pigen Mehri, men mistede hende igen på grufuld vis.

Da Saddam Hussein i 1988 overfaldt kurderne i Nordirak med giftgas, oplevede Alan massakren på første
hånd. Vansirede og deformerede kroppe lå overalt, hvor Alan kom frem. Han kunne kun se til og begrave

ligene af sine landsmænd. Flere hundrede tusinder kurdere omkom.

I 1991 flygtede Alan med sin familie til Tyrkiet. To år senere kom han til Danmark, hvor han bor i dag.

Sort skæbne er en beretning om et liv hinsides alt, man kan forestille sig. Den kurdiske tragedie fortalt
gennem én mands historie. Men også en sært opløftende og overrumplende fortælling om et menneskes

ukuelighed og evne til at overleve. Både som barn og kriger – og flygtning i Danmark.
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Alan sluttede sig til peshmergaerne i bjergene. Til at begynde med
var han for lille til at bære våben. Det første menneske skød han, før
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mod Khomeini, siden mod Saddam Husseins regime i Irak.

Undervejs mødte han sit livs kærlighed, pigen Mehri, men mistede
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Da Saddam Hussein i 1988 overfaldt kurderne i Nordirak med
giftgas, oplevede Alan massakren på første hånd. Vansirede og

deformerede kroppe lå overalt, hvor Alan kom frem. Han kunne kun
se til og begrave ligene af sine landsmænd. Flere hundrede tusinder

kurdere omkom.

I 1991 flygtede Alan med sin familie til Tyrkiet. To år senere kom
han til Danmark, hvor han bor i dag.
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