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Den grimme svane taler sort Reza M. Yazdi Hent PDF Forlaget skriver: En selvbiografi, der på godt og ondt
fortæller om det at komme til Danmark og vokse op her.   

Forfatteren skriver om bogen:  
Jeg blotter mig og skriver om mine skavanker, svagheder og manglende selvtillid, der gennem hele mit liv

har sat dybe spor i den måde, jeg har opfattet mig selv på - og de konsekvenser, det har haft for mig. Vi lever i
en tid, hvor man som menneske ikke må fejle eller være mangelfuld - den tendens ønsker jeg at bryde, så
blandt andet nutidens ungdom har en chance for at være "sig selv". Jeg skriver også om mit syn på vores
moderne samfund og de udfordringer, jeg mener, vi står over for. Jeg skriver om kærligheden: til os selv,

vores medmennesker, vores venner og familie, kærligheden til livet og vores Jord."           

Uddrag af bogen
Jeg tog ikke et bad den aften. Jeg skulle jo nødig ødelægge den styling, han havde stået for, da han med voks,
spray og mit billede som inspiration havde gjort sit for at opfylde min drøm om at ligne mit store idol. Til mit
store "held", så stormede det jo selvfølgelig en halv pelikan i en "smuk duet" med små dryp fra himlen dagen
derpå. Det resulterede i, at det i forvejen maltrakterede hovedpudehår var blevet fuldstændig vindblæst og

halvvådt under cykelturen, så det lignede et halvdødt dyr, man fik ondt af, og som kun havde godt af at blive
aflivet - straks!       

Om forfatteren 
Reza M. Yazdi er født i Iran, men kom til Danmark som 7-årig. Han er senest uddannet bygningsingeniør fra
DTU og er i dag selvstændig konsulent og iværksætter. Den grimme svane - taler sort er hans debutudgivelse.
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Forfatteren skriver om bogen:  
Jeg blotter mig og skriver om mine skavanker, svagheder og

manglende selvtillid, der gennem hele mit liv har sat dybe spor i den
måde, jeg har opfattet mig selv på - og de konsekvenser, det har haft
for mig. Vi lever i en tid, hvor man som menneske ikke må fejle eller
være mangelfuld - den tendens ønsker jeg at bryde, så blandt andet
nutidens ungdom har en chance for at være "sig selv". Jeg skriver
også om mit syn på vores moderne samfund og de udfordringer, jeg
mener, vi står over for. Jeg skriver om kærligheden: til os selv, vores
medmennesker, vores venner og familie, kærligheden til livet og

vores Jord."           

Uddrag af bogen
Jeg tog ikke et bad den aften. Jeg skulle jo nødig ødelægge den

styling, han havde stået for, da han med voks, spray og mit billede
som inspiration havde gjort sit for at opfylde min drøm om at ligne
mit store idol. Til mit store "held", så stormede det jo selvfølgelig en
halv pelikan i en "smuk duet" med små dryp fra himlen dagen derpå.
Det resulterede i, at det i forvejen maltrakterede hovedpudehår var



blevet fuldstændig vindblæst og halvvådt under cykelturen, så det
lignede et halvdødt dyr, man fik ondt af, og som kun havde godt af at

blive aflivet - straks!       

Om forfatteren 
Reza M. Yazdi er født i Iran, men kom til Danmark som 7-årig. Han
er senest uddannet bygningsingeniør fra DTU og er i dag selvstændig
konsulent og iværksætter. Den grimme svane - taler sort er hans
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