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I boken	  En	  flykting	  korsar	  ditt	  spår	  
berättar	  Zulmay	  Afzali	  om	  livet	  som	  son	  
till	  en	  far	  som	  stupade	  i	  tjänsten	  som	  polis,	  
innan	  sonen	  var	  född,	  och	  en	  änka	  och	  
ensamstående	  mor.	  Om	  livet	  först	  i	  
Afghanistan,	  sedan	  i	  Pakistan	  och	  därefter	  
åter	  i	  Afghanistan.	  	  

Om	  en	  väg	  via	  ambitiösa	  studier	  till	  viktiga	  
poster	  i	  den	  afghanska	  regeringen.	  Om	  
omöjlig	  kärlek,	  om	  första	  mötet	  med	  
västerlänningar	  och	  om	  9/11	  ur	  en	  19-‐årig	  
afghans	  perspektiv.	  Om	  hederlighet	  och	  

om	  motsatsen;	  om	  beskjutning	  och	  
förgiftning.	  	  

Om	  ett	  helt	  nytt	  liv	  som	  börjar	  från	  noll	  i	  
ett	  helt	  annorlunda	  land	  med	  ett	  helt	  nytt	  
språk	  och	  helt	  nya	  förutsättningar.	  

Och	  om	  förvåningen	  över	  den	  svenska	  
rädslan	  för	  att	  stöta	  sig	  med	  invandrare	  
från	  utomeuropeiska	  länder.	  

Ur	  några	  recensioner	  av	  boken:	  

Hans	  hektiska	  tillvaro	  i	  korsvägen	  mellan	  
storpolitik	  och	  internationell	  brottslighet	  är	  
numera	  över.	  Den	  fick	  ett	  tvärt	  slut	  då	  

Afzali	  flydde	  från	  sina	  hämnare,	  de	  
afghanska	  knarkbaronerna	  och	  deras	  höga	  
beskyddare	  –	  bland	  dem	  hans	  egen	  chef,	  

men	  också	  hans	  barndomsbekant,	  president	  Hamid	  Karzai.	  (DN	  Kultur	  30.1	  2013)	  

De	  interiörer	  man	  får	  ifrån	  Afghanistans	  politiska	  liv	  är	  sannerligen	  unika.	  Den	  utbredda	  
korruptionen,	  hur	  demokrati	  och	  regelverk	  åsidosätts	  till	  förmån	  för	  klanrelationer	  och	  på	  grund	  
av	  hot	  och	  mutor,	  ger	  en	  mörk	  bild	  av	  Afghanistans	  möjligheter	  att	  utvecklas	  i	  demokratisk	  
riktning.	  (SvD	  24.2	  2013)	  

Det	  är	  inte	  så	  vanligt	  att	  flyktingar	  från	  fattiga	  länder	  skriver	  böcker.	  Den	  här	  boken	  ger	  
intressanta	  inblickar	  i	  en	  åtminstone	  för	  mig	  helt	  främmande	  värld.	  (UNT	  13	  mars	  2013)	  

Afzalis	  bok	  är	  ett	  viktigt	  bidrag	  till	  diskussionen	  om	  vår	  nuvarande	  integrationspolitik.	  Vi	  bör	  
bejaka	  det	  globala	  men	  inte	  falla	  till	  föga	  för	  allehanda	  kriminella	  skojare	  och	  professionella	  
flyktinghandlare.	  Det	  vinner	  inte	  de	  med	  reella	  asylbehov	  på.	  Tvärtom	  blir	  en	  fortsatt	  eftergivenhet	  
i	  nuvarande	  tappning	  en	  grogrund	  för	  dem	  som	  av	  allmän	  aversion	  gentemot	  (med	  
utlänningslagens	  ord)	  utlänningar	  vill	  se	  så	  få	  som	  möjligt	  av	  dem	  i	  vårt	  land.	  (Krister	  Thelin,	  
bland	  annat	  domare	  och	  ledamot	  av	  FN:s	  kommitté	  för	  mänskliga	  rättigheter,	  våren	  2013)	  

	  

Läs	  fler	  (och	  hela)	  recensioner	  under	  rubriken	  Recensioner	  och	  beställ	  boken	  via	  
Widgetshopen	  under	  rubriken	  Om	  hur	  man	  beställer	  våra	  böcker	  på	  första	  sidan!	  

Zulmay	  Afzali	  på	  överraskningsbesök	  i	  ett	  fängelse	  för	  
att	  se	  hur	  fångarna	  har	  det,	  vad	  de	  gör	  och	  läser	  under	  
sin	  tid	  där	  

Från	  samma	  överraskningsbesök	  i	  ett	  fängelse	  som	  	  
på	  bilden	  ovan.	  


