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Fredsmægleren Michael Ford Hent PDF Flygtningene strømmer fra Syrien op igennem Europa, og ingen kan
blive enige om, hvordan og hvor meget man skal hjælpe dem. Efterhånden som det ene land efter det andet
smækker grænserne i, bliver det tydeligt, at der må nye ideer til. Det lykkes John Doe og hans ven Khaled at
samle støtte til at lave en mønsterflygtningelejr i Beekadalen, hvor flygtningene kan være uafhængige og

selvforsynende, og der anes et håb om, at flygtningekrisen kan ende godt.

Men John Doe er også optaget af konflikten mellem Palæstina og Israel og forsøger ved hjælp fra selveste
paven at mægle mellem de stridende parter for at skabe en tostatsløsning. Men ikke alle er begejstrede for

ideen om fred i Mellemøsten, og stærke kræfter modarbejder fredsmæglerens essentielle arbejde.

Den danske forfatter Michael Ford har skrevet både skønlitteratur og dramatik i over fyrre år. Han er uddannet
mag.art. i engelsk litteratur, og han har en særlig interesse for samfundsforhold og geopolitik, hvilket kommer

tydeligt til udtryk i hans værker.

"Michael Fords Koma-Trilogi udmærker sig ved, at forfatteren har en grundlæggende forståelse for de
problematikker verden står over for i forbindelse med krisen i Mellemøsten. Han er hård ved både danskere
og arabere - det kan jeg godt lide. Og så er det samtidig en velskrevet og meget spændende historie. Den kan

jeg varmt anbefale."

-Naser Khader
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