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”Hvis man læser den her bog og ikke bliver berørt, så må man straks opsøge en eller anden form for

professionel hjælp,” lyder det fra forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen, som i fjerde udgave af ’Litterære
anbefalinger’ fra Gyldendal Podcast anbefaler en bog, der er både grusom, smuk, oprørende og ikke mindst
nødvendig for at forstå og forholde sig til ondskab og til den verden af statsløse og flygtninge, vi lever i i
dag. Og så kan du høre, hvad journalist, litteraturkritiker og studievært Klaus Rothstein betragter som én af
de vigtigste og mest samfundsengagerede bøger i nyere tid og hvorfor lige netop den her bog kan bruges til -

som Georg Brandes ønskede - ’at sætte problemer under debat’.
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