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Min saudiske søn Berit Jørgensen Hent PDF Berit, en dansk sygeplejerske og enlig mor bosat i England,
bliver gravid med sin mangeårige saudiarabiske kæreste, Ali. De planlægger et romantisk bryllup i Kairo og

drager sammen dertil.

Dagen før brylluppet bliver Berit bedøvet under et overfald og vågner op i et blodbad fire timer senere. Knap
halvvejs i svangerskabet

er hendes ufødte søn fjernet mod hendes vilje ved en provokeret abort. Det lykkes hende
at undslippe sin forlovede og komme under lægebehandling – med hjælp fra Den danske Ambassade i

Egypten.

Midt i sit livs værste krise forsøger Berit den efterfølgende tid – ved gentagne rejser til Egypten – at få straffet
Ali og lægen, som foretog indgrebet.

Et endeligt og stormfuldt opgør finder først sted, da Berit knap seks år senere midlertidigt arbejder i Saudi-
Arabien og tilfældigt støder ind i Ali igen. Drevet af behovet for at komme til bunds i motivet for
forbrydelsen og eventuelt kunne opnå beviser herfor, indleder Berit et fornyet, men særdeles farligt

bekendtskab med Ali.

Sjældent er jeg blevet så opslugt af en bog af sådan en grusom karakter som med denne bog. Den er grusom
og samtidig ikke til at slippe igen, med sin kompromisløse skildring af en uskyldig kvindes kamp for at
komme tilbage til en normal tilværelse, efter at være udsat for den ultimative forbrydelse; at få stjålet og

myrdet sit ufødte barn. - flix.dk
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