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Hyæner i natten Almaz Næsborg-Andersen Hent PDF Som lille pige voksede Almaz op i en ganske
almindelig landsby i Etiopien, hvor hun gik i skole og passede sine pligter i hjemmet sammen med sine andre
søskende. En dag da hun er alene på en tur ind til den nærliggende større by, går det galt. Hun bliver påkørt af
en lastbil og overlever kun med nød og næppe. På hospitalet ser man ingen anden udvej end at amputere den
otteårige piges begge ben ved knæene. I tiden der følger mister den lille pige kontakten til sin familie, der
ikke har råd til og mulighed for jævnligt at rejse ind til hospitalet. Moderen giver formelt afkald på sin

handicappede datter og åbner derved for muligheden for adoption til fremmede. Almaz starter genoptræning
hos udsendte læger i Etiopien og kan efter nogen tid langsomt begynde at gå med proteser, i stedet for at
kravle rundt på alle fire. En dag bliver Almaz pludselig hentet af et dansk ægtepar, som ønsker at adoptere
den unge pige. Manden er specialist i benproteser, og med sit nye liv i Danmark får den afrikanske pige

pludselig en fremtid, hun ikke turde drømme om som handicappet barn i Etiopien.

Almaz´ livshistorie er en stærk og livsbekræftende fortælling om at vokse op i et traditionelt landsbysamfund
i Etiopien og pludselig befinde sig i et moderne dansk samfund. Samtidig er det en dramatisk skildring af en
lille piges barske skæbne, og om hvordan en usædvanlig viljestyrke og gåpåmod har skabt en moden kvinde,

som i dag er gift med en dansk politiker og er mor til tre børn.

 

Som lille pige voksede Almaz op i en ganske almindelig landsby i
Etiopien, hvor hun gik i skole og passede sine pligter i hjemmet

sammen med sine andre søskende. En dag da hun er alene på en tur
ind til den nærliggende større by, går det galt. Hun bliver påkørt af
en lastbil og overlever kun med nød og næppe. På hospitalet ser man
ingen anden udvej end at amputere den otteårige piges begge ben ved

knæene. I tiden der følger mister den lille pige kontakten til sin
familie, der ikke har råd til og mulighed for jævnligt at rejse ind til
hospitalet. Moderen giver formelt afkald på sin handicappede datter
og åbner derved for muligheden for adoption til fremmede. Almaz
starter genoptræning hos udsendte læger i Etiopien og kan efter

nogen tid langsomt begynde at gå med proteser, i stedet for at kravle
rundt på alle fire. En dag bliver Almaz pludselig hentet af et dansk
ægtepar, som ønsker at adoptere den unge pige. Manden er specialist
i benproteser, og med sit nye liv i Danmark får den afrikanske pige
pludselig en fremtid, hun ikke turde drømme om som handicappet

barn i Etiopien.

Almaz´ livshistorie er en stærk og livsbekræftende fortælling om at
vokse op i et traditionelt landsbysamfund i Etiopien og pludselig
befinde sig i et moderne dansk samfund. Samtidig er det en

dramatisk skildring af en lille piges barske skæbne, og om hvordan
en usædvanlig viljestyrke og gåpåmod har skabt en moden kvinde,
som i dag er gift med en dansk politiker og er mor til tre børn.
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