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Rodaan Al Galidi modtog i 2011 EU’s litteraturpris for “Autisten og brevduen. Galidi er oprindelig født i Irak,
men flygtede til Holland i 1998, hvor han lærte sig selv hollandsk. Geert er autist. Han tager alting for
pålydende og opfatter sprog bogstaveligt: Når hans mor fx siger, at han skal gøre en pige våd, før han har sex
med hende, kaster han en spand vand i hovedet på pigen. Geerts mor er alkoholiker. Han er resultatet af en fest
i et faldefærdigt skur og et nærmest religiøst klarsyn. Geerts mor var 17 og ved ikke, hvem af drengene i
skuret, der er far til hendes barn. Hun arbejder i en genbrugsbutik, hvor Geert også tilbringer det meste af sin
tid blandt gamle møbler og brugt tøj. En dag finder han en violin. Han skiller den ad for at lære dens
hemmelighed at kende og begynder derpå selv at bygge nye violiner af butikkens gamle sofaer. Geert sælger
violinerne til en tysker, der tilfældigvis kommer forbi, og da han nu tjener sine egne penge, mener hans mor,
han også må finde sit eget sted at bo. Han flytter ind i et hus, hvor den tidligere ejer har holdt brevduer. En af
brevduerne bliver ved med at vende tilbage. Lige meget hvor langt Geert kører væk med den. I forsøgene på at
sælge duen møder han mange forskellige mennesker, og det ændrer hans liv. Selv de mest desperate
handlinger og besættelser giver mening for Geert. Autisten og brevduen er et fascinerende indblik i autistens
usædvanlige, rene og uskyldige sind. Rodaan Al Galidi blev uddannet ingeniør i Irak, men flygtede for at
undgå værnepligt. I 1998 kom han til Holland, hvor han lærte sig selv hollandsk og begyndte at skrive. Han

har i dag skrevet adskillige bøger og er en anerkendt forfatter i Holland. Med EU’s litteraturpris udbredes
kendskabet til Galidis fascinerende univers nu også til mange andre lande. Bogen er udgivet med støtte fra
EU’s litteraturfond (Europa-Kommissionen).
sidste år, hvor flere af byens vin- og spiritusspecialis. 190 kr 170 kr. Med vores store rabatter er pengene
hurtigt tjent hjem igen. a. Autisten og brevduen; Overklasseliv - Fra landadel til magtelite. 'Autisten og
brevduen' af Rodaan al-Galidi 'Stoner' af John Williams Udgivet 31/10-2013. Autisten Geert vokser nærmest
op i en genbrugsbutik, hvor han forsøger at finde sin plads i samfundet.
Anvendelse/målgruppe/niveau.
Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Autisten og brevduen af Rodaan al-Galidi – bogen har fået
vurderingen 66 ud af 100 Rodaaen Al Galidi modtog i 2011 EU´s litteraturpris for bogen Autisten og
brevduen. Anvendelse/målgruppe/niveau. Novellerne er præget af resignation og magtesløshed, men der er
også personer, der slår fra sig og agerer viljestærkt. , Kategori: Bøger, Format: Indbundet der er bosat i
Holland, hvor romanen foregår. Forlag: Turbine Udgivet: 2013. 17-årige Janine sidder i et skur og ryger
joints med 3 bøssevenner.
Al-Galidi, Rodaan: Autisten og brevduen. Autisten og brevduen 199,00 DKK.

