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Menneskesmuglerne Flemming Klint Harkjær Hent PDF Forlaget skriver: ”Jeg slår dig fandeme ihjel, din
luder,” råber faren ophidset. Jamal kan høre, moren græder. Han griber en kniv og truer faren og dræber ham i
et slagsmål. Det bliver begyndelsen til et turbulent liv for den unge Jamal, som ender i fængsel. Efter otte år
bliver han løsladt og begynder på et normalt liv med kæreste og arbejde. Det hele ændrer sig dog brat, da
hans kæreste findes myrdet. Han bliver involveret i menneskesmugling sammen med en lokal imam. Jamal
begynder at køre flygtninge fra Sicilien til Frankrig i lastbil og udvider senere forretningen til at omfatte

bådoverfarter fra Tyrkiet til Lesbos. En ung syrisk kvinde bliver hvirvlet ind i Jamals liv. Det bliver starten på
en blodig affære for dem begge to.    

Forfatteren arbejder på en fortsættelse til romanen.     

Uddrag af bogen 
Han rejste sig fra den store dobbeltseng, tog sine boxershorts på og gik hen til lænestolen, som stod i hjørnet
af det store dobbeltværelse, satte sig og kikkede over på den smukke, nøgne kvindekrop, som lå udstrakt på
sengen. De havde kendt hinanden i en måned, og sikke en måned, de havde elsket alle de gange, de havde
haft lejlighed til det. De var som skabt for hinanden, seksuelt og socialt, de havde følt sig godt tilpas i

hinandens selskab. De talte godt sammen, morede sig godt sammen, elskede at spise på gode restauranter,
drikke god vin, ja, i det hele taget, de elskede at leve livet. Han ville nok lyve, hvis han sagde, at han elskede

hende, og han var heller ikke sikker på, at hun elskede ham. Men de havde været voldsomt tiltrukket af
hinanden, fra første gang de mødtes. Han sad og tænkte tilbage på den første gang, han så hende. Det var på
Diskotek Batofor, et skib indrettet som diskotek, liggende i Seinen med plads til 350 gæster. Hun sad oppe

ved baren og talte med en mand, da han kom ind ved 22-tiden en fredag aften. Han spottede hende
omgående, en lyshåret, langbenet skønhed iført en rød kort kjole og røde stiletter, håret var flettet i en lang,

tyk fletning, hun var som taget ud af et modeblad. Hun sad med ryggen til indgangen, men vendte sig
langsomt om og kiggede forbavset på Jamal.        

Om forfatteren 
Flemming Klint Harkjær (f. 1952) er uddannet murer og teknisk designer. Han har boet og arbejdet i flere

lande, bl.a. Norge og Tyskland. Han har altid haft lyst til at skrive, men han fik ikke tid og mulighed, før han
blev pensionist.
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