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Englene fra Frelsens Hær Abdellah Taïa Hent PDF Forlaget skriver: Bogens jegfortæller er født og opvokset i
Marokko i en stor familie med en feteret storebror, flere søstre og en lillebror. Bortset fra faren og storebroren
som har eget værelse, lever familien tæt sammen uden mulighed for privatliv, også forældrenes sexliv er

børnene fortrolige med. Hans fascination af storebroren tager til, og omsider indser han, at han er forelsket i
ham, og at det indebærer, at han er homoseksuel. Drømmen om Europa, om film og litteratur, og om frihed og
kærlighed bringer ham til Genève som stipendiat. Men det er ensomheden, han møder, langt hjemmefra og i
en fremmed by uden penge på lommen. Heldigvis er der taxachauffør, der fortæller ham om Frelsens Hærs
herberg. Her bliver han godt modtaget og tager det som et tegn: En velkomst i en verden, som vil ham det

godt.
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