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Drømme på flugt Elizabeth Laird Hent PDF Omar er tolv år og bor med sine søskende i den smukke og travle
by, Bosra, i Syrien. Omar passer sin skole og hjælper til i onklens butik. Han interesserer sig ikke for politik,
men drømmer i stedet om at blive en stor forretningsmand og berømt i hele verden. Omars storebror Musa er
derimod involveret med en gruppe politiske aktivister og ønsker inderligt at befri Syrien fra undertrykkelse.

Inden længe begynder bomberne at falde over byen, folk bliver slået ihjel, og Omars familie har intet andet
valg end at flygte fra hus og hjem med de få ejendele, de selv kan bære. Men uanset hvor langt de kører fra
Bosra, så følger krigens skygge familien ubønhørligt – og de har til sidst ikke andet valg end at forsøge at

undslippe deres hjemland helt. Men hvor tager man hen, når man ikke kan tage hjem?
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