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Fra asken i ilden? Jenny Sarah Haq Hent PDF Forlaget skriver: Jeg var gift med en pakistaner i 43 år. Fra
1984 til 1990 boede vi i Pakistan. Bogen handler om, hvordan det var at flytte til et andet land med en helt
anden kultur og religion, og om hvordan jeg klarede denne store omvæltning, det var for mig at møde alt det
fremmede. Da vi vendte tilbage til Danmark i 1990, følte jeg, at jeg måtte skrive mine oplevelser ned, så de
ikke gik i glemmebogen. Jeg har altid været glad for at skrive, og jeg hører til dem, der altid får en oplevelse,
også selv om jeg bare sidder i et tog. Jeg vil ikke kaldes forfatter, men hellere fortæller. Jeg kan ikke digte
noget, men har evnen til at beskrive det, jeg oplever. Og mine oplevelser i Pakistan er værd at berette om.
Måske danskerne vil blive mere tilfredse med vores lille slaraffenland efter at have læst om livet i en

pakistansk landsby.       
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