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Frihedens nat Hugo Hørlych Karlsen Hent PDF Forlaget skriver: Dauod er 17 år og fra flygtningelejren
Dheisheh, der ligger i nærheden af Bethlehem. I nærmest dokumentarisk stil skildres de mange udfordringer,

som den unge mand må gennemgå. Det involverer blandt andet Dauods konfrontation med
besættelsesmagten, hans rejse til Danmark og hans forhold til sine rødder og sin historie. Og ikke mindst hans

fortvivlende had-kærligheds-forhold til soldaten Ayelet.

Hugo Hørlych Karlsen (f. 1948) er en dansk forfatter, der fik sin litterære debut med digtsamlingen "Dans på
glødende sne" (1972). Til trods for sin brede spændvidde som forfatter – Hørlych har blandt andet udgivet
både romaner, børne- og ungdomsbøger, digte og fagbøger – har Hørlych altid haft barndommen som et
gennemgående tema."Længslens land" er en todelt serie begyndende i 1930'ernes Palæstina om tre unge
palæstinensere og deres tilværelse i et samfund præget af politisk, socialt, kulturelt og ikke mindst religiøs

uro, der ofte leder til blodige opgør. Serien består af bindene "Længslens land" og "Frihedens nat".
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