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Af succesforfatteren til Øen, Tråden og HjemkomstenEndnu en vedkommende og spændende historisk roman
af Victoria HislopFamagusta (på Cypern) blev invaderet af tyrkiske tropper efter et græsk kup – og ligger
stadig i ruiner 40 år efter.I sommeren 1972 er Famagusta en by med 40.000 indbyggere på Cypern og det mest
eftertragtede ferieparadis i Middelhavet. Et ambitiøst ægtepar åbner øens mest spektakulære hotel, hvor
græske og tyrkiske cyprioter arbejder i fredelig sameksistens uden at skænke deres forskellige oprindelser
mange tanker. Fortællingens personer er medlemmerne af to familier, den græske Georgiou og den tyrkiske
Özkan, der er blandt de mange, der er flyttet til Famagusta for at undslippe års uro og etnisk vold andre steder
på øen. De har langt mere til fælles, end de har forskelligheder, hvilket får hele den politiske katastrofe til at
synes endnu mere meningsløs. Da et græsk kup styrter øen i kaos, står Cypern over for en altødelæggende
konflikt. Tyrkiet invaderer øen for at beskytte det tyrkisk-cypriotiske mindretal, og Famagusta bliver besat.
Fyrre tusinde mennesker griber deres dyrebareste ejendele og flygter fra de fremrykkende soldater. Famagusta
bliver forladt, pakket ind i pigtråd, og efterladt til at rådne opnøjagtigt som det står – kun to familier bliver
tilbage i byen. Dette er deres historie. I Hislops fjerde roman på dansk udfolder forfatteren sin sædvanlige
gave at præsentere en bid af en historie, de færreste af os er bekendt med fra en fiktiv vinkel. Hislop har
naturligvis ikke været i Famagusta – ingen kan få adgang til den forladte by – men hun har stået ved pigtråden

og forestillet sig, hvilke liv der var engang. I dag, 40 år efter besættelsen, er det stadig en tragisk uløst
konflikt. Victoria Hislop har studeret engelsk på St. Hilda’s College, Oxford, og har skrevet rejselitteratur for
aviser, tidsskrifter mm. Hun er en pålidelig fortæller, som researcher grundigt til sine romaner. Hendes
debutroman, Øen, har gået sin sejrsgang over Europa og i USA og indbragt mange priser og lovord
LAAGE-PETERSEN August. 21 december. Hermed indbydelser til duedagen i Aalborg d. 18/2-17. 3
interne ørreddage, en forårs tur samt to efterårs ture. 18. I forbindelse med den traditionsrige torske-udstilling
bliver programmet i år endnu større. Læs Masterplan for Lild Strand, det er spændende læsning.
LADEKARL Peter Nyhed - Bestyrelsen 22. I forbindelse med den traditionsrige torske-udstilling bliver
programmet i år endnu større. L. 3 interne ørreddage, en forårs tur samt to efterårs ture. Masterplan for Lild
Strand. Hermed indbydelser til duedagen i Aalborg d. 09. 18/2-17. LADEKARL Peter Nyhed - Bestyrelsen
22. LADEKARL Peter Nyhed - Bestyrelsen 22. 21 december. L. HAVNEPORTEN I GUDHJEM er så
endelig kommet på plads igen efter 76 dage på land – omend med noget besvær. LADBYE-H ANSEN Leif.
Da porten var sat på plads var klokken blevet 10:41.

