
Napalmflickan : en berättelse om krig,
förlåtelse och hopp

Ladda ner boken PDF

Kim Phuc Phan Thi
Napalmflickan : en berättelse om krig, förlåtelse och hopp Kim Phuc Phan Thi boken PDF

 

Napalmflickan är en stark berättelse om kamp och försoning. I
centrum står flickan på en av världens mest berömda bilder; bilden

från napalmattacken under Vietnamkriget. Dagen 1972 då
napalmbomberna fälldes över byn Tran Bang i Sydvietnam skulle

förändra 9-åriga Kim Phucs liv för alltid.

Svårt bränd lämnas hon att dö i ett bårhus på ett av sjukhusen i
Saigon men överlever mot alla odds. Men vägen tillbaka blir lång.
De kommande åren präglas av ständig smärta och plågsamma

operationer av hennes svåra brännskador. Men ärren sitter inte bara
på hennes kropp. Napalmbomben raserar också allt som tidigare

utgjort hennes trygga tillvaro: hennes hem, hemlandets frihet och den
egna glädjen och tillförsikten. Snart börjar hon också flitigt utnyttjas
av landets kommunistiska regim i propagandasyfte. Men när hon ser
att de ständiga intervjuerna hon tvingas delta i under hennes ungdom

helt omintetgör hennes studier blir hon med tiden så svårt
deprimerad att hon överväger att ta sitt liv. Hennes kropp har



överlevt elden. Hur ska hon nu finna läkedom för smärtan i sitt inre?

Napalmflickan är en berättelse om ohygglig fasa och stor smärta men
också en överraskande och svindlande hoppfull skildring om att

finna ny livsmening också när tillvaron slagits sönder helt och hållet.

Kim Phuc reser idag runt hela världen och talar om vikten av fred,
förlåtelse och försoning. Hon har genom åren fått en rad utmärkelser

för sitt stora engagemang och är sedan många år också
goodwillambassadör för Unesco. Hon bor tillsammans med sin man i

Toronto och de har två vuxna söner.
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