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Ørkenen græder Jens Westerskov Hent PDF Man kan sige, at rollerne bliver byttet om i 1947, da den tyske
soldat Werner styrter ned med sit fly i Palæstinas ørken og bliver taget til fange af en flok hævngerrige
kibbutznikker. Holocaustoverleveren Ezra får til opgave at bevogte Werner, indtil kibbutzen kan få ham
overdraget til de britiske myndigheder, men som ugerne går, udvikler Werner og Ezra et sært venskab, der i
sidste ende gør det svært for Ezra at kunne medvirke til Werners videre tilfangetagelse.
Det er historien om usandsynlige venskabers opståen, og om hvordan nåden mellem mennesker kan
praktiseres, selvom ens omgivelser næsten synes at umuliggøre det. Imidlertid vender den øvrige kibbutz sig
imod Ezra, for de kan slet ikke forstå, hvordan han kan være venner med deres tyske fange.
For Ezra bliver dilemmaet en lærerig, men byrdefuld prøvelse: Når skæbnen vil én noget, må man holde
hovedet koldt og moralen høj. Og når man bliver kaldt på som menneske, bliver man også nødt til at svare.
Om forfatteren
JENS WESTERSKOV (f. 1994) er vokset op på Lyø i Det Sydfynske Øhav. Af hans mange interesser kan
nævnes historie, lokalkulturstudier, dansk litteratur, jagt og cykelsport. Han bor for tiden i Aalborg og læser
på universitetet på sociologiuddannelsen. Ørkenen græder er hans debutroman.
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