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Bogen er en beskrivelse af krigens gru i Syrien, om det enkle og lykkelige liv, der er blevet levet
i et land så smukt, storslået og mytologisk. Og hvordan en families lykke bliver revet
fuldstændigt itu, da krigen kommer.
Nuri er biavler, og hans kone er kunstner. Nuri ved med sig selv, at nu må de ud af landet.
Flugten bliver ikke let, idet konen, Alfra, der tidligere solgte fantastiske og farvestrålende værker
på Aleppos marked, har mistet synet, og Nuri må nu se for dem begge på den farefulde færd
gennemTyrkiet og Grækenland på vej mod en usikker fremtid i Storbritanien.
Hvor han så til gengæld ved, at hans fætter, Mustafa, venter på dem, idet han har startet en
bigård i Yorkshire, hvor han lærer andre flygtninge at holde bier.
Den farlige rejse gennem lande og over have byder naturligvis på udfordringer i sig selv, men
de psykiske udfordringer med folks fordømmelse og had, der kommer oveni, står tilbage hos
læseren som noget afskyeligt og forfærdeligt. Forfatteren beskriver den del levende, ligesom
hun får det med, som vi alle enten kender, har hørt om eller fortrængt om flygtninges vilkår i
f.eks. flygtningelejre. Lige fra NGO-medarbejdernes uddeling af Cola til frygtelige
kendsgerninger som børn, der bliver kidnappet og stjålet fra lejrene.
Christy er også god til at beskrive den nænsomhed, omsorg og kærlighed, der eksisterer
mellem to mennesker, som havde en lykkelig og sorgløs fortid for ikke mange år tilbage, og
hvor alt bare bliver revet fra hinanden, og hvor man skal finde gnisten, livet og hinanden påny.
Biavleren fra Aleppo er en velskrevet bog, der tager os bag nyhederne og overskrifterne giver
os et helikopterperspektiv på de grusomheder og traumer, folk bliver udsat for. Og som samtidig
kommer godt og grundigt ned i såvel bomberuiner i Aleppos gader som en vanvittig præcis
beskrivelse af, hvordan en farefuld færd i en af menneskesmuglernes gummibåde må forløbe.
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Forfatteren har arbejdet som frivillig i et UNICEF-center i Athen, hvilket man må sige giver et
godt boost til kvalifikationerne som forfatter til netop en roman som denne.
Bogen er både hjerteskærende, uhyggelig og tankevækkende. Tænk hvad man er i stand til
som menneske, når det virkelig gælder.
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