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FRÅN RÖDA HUSET TILL STADSHUSET
ULF BROBERG & MOHAMAD HASSAN

När den unge Mohamad Hassan bestämmer sig för att fly
det krigshärjade Beirut för att slippa bli inkallad i den syriska
armén, så är det ett oåterkalleligt beslut. Om han återvänder till
Libanon, där han vuxit upp, riskerar han att dömas till döden
som desertör.
Planen är att fly till Kanada och om det inte fungerar i stället
söka tjänst i den franska Främlingslegionen. Men Mohamad tar
sig aldrig till Kanada och han är med sina 17 år för ung för att
ta värvning. Istället vänds blickarna mot Sverige. Med hjälp av
släktingar, goda vänner och ett falskt pass når Mohamad slutligen fram till Uppsala där han söker asyl.
Boken är ett viktigt dokument om krig och fasor i ett Libanon
där grannar ställs mot grannar. Det är också en berättelse om en
resa, från det Röda huset mitt i Beirut till Stadshuset i Uppsala.

Om författarna
Ulf Broberg, journalist och författare, med ett tiotal böcker bakom sig har tillsammans med Mohamad Hassan skrivit boken. Mohamad, född , har sedan han
kom till Sverige gjort en snabb karriär både yrkesmässigt och politiskt. Genom
en kockutbildning avancerade han snabbt till olika chefspositioner inom restaurangvärlden. Hans engagemang inom Folkpartiet har fört honom till maktens
korridorer i Sveriges fjärde största kommun, Uppsala. Mohamad är i skrivande
stund kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunalråd, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Titel: Från Röda huset till Stadshuset
Författare: Ulf Broberg & Mohamad Hassan
Omfång: 256 sidor
Format: 135 x 210 mm
Utförande: kartonnage
Utkommer: 15 maj 2014

Recensionsdag: 2014-05-15
isbn: 978-91-87043-44-4

För mer information kontakta
Hanserik Tönnheim
070 795 00 48
hanserik@arxforlag.se
Karin Stangertz
073 641 26 17
karin@arxforlag.se
www.arxforlag.se

Arx förlag ab | Fridhemsvägen 2, 217 74 Malmö | info@arxforlag.se | www.arxforlag.se

ARX
FÖRLAG

