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Ni forfattere og en tegneserietegner har på Høst og Søns opfordring givet ti forskellige bud på, hvordan det er

at være født som fremmed.

I Pære-perker-dansk møder vi bl.a. den unge fyr, som er træt af at være mønsterelev og ikke længere bare
gider affeje alle uretfærdighederne som ’småting’; et par adoptivbørn, som på hver deres måde forsøger at

udnytte forventningerne om fremmedhed til egen vinding; pigen, som udfordrer sin fars snak om frihed ved at
vælge tørklædet; og flygtningedrengen, som sidder fast i et asylcenter og blot kan se til, mens livet går forbi.
Kort sagt møder vi en broget skare af almindelige unge mennesker, der alle har det tilfælles, at de egentlig
bare synes, de hører til her, men som til tider kan have ret vanskeligt ved at få lov til også at føle, at de gør

det.

Novellerne er skrevet af Nassrin el Halawani, David Meinke, Jesper Wung-Sung, Fatima AlZahra'a
Alatraktchi, Gunvor Reynberg, Kristina Stoltz, Janne Teller, Dorthe Nors, Angel T. Kirkegaard. Striberne er

tegnet af Mikkel Sommer. 

Pressen skriver:

»Blottet for løftede pegefingre … Befriende nøgtern. Hver enkelt historie er fremragende.«

– Simon Andersen, Smagsdommerne

»‘Pære-perker-dansk’ er en rigtig god novellesamling, der får belyst sit emne fra mange interessante
synsvinkler og samlet set giver mange øjenoplukkende indblik i, hvad det vil sige at føle sig anderledes og

blive set på i en speciel optik. Hvor svært det er at kunne leve, som en almindelig dansker selv efter
adskillige generationer i Danmark.«

***** – Jan Vandall, 24 Timer 

»et suverænt diskussionsoplæg.«

**** – Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende 

"Der er både humor og alvor og ofte en uventet drejning til slut. Der er meget at snakke om, og især i
undervisningssammenhæng kommer man ikke uden om denne bog."

 - Bo Knudsen, lektør, DBC

"En god blanding af noveller med udgangspunkt i hverdagsliv fra det muntre til det alvorstunge."

-fortællingen.dk

"9 noveller og 10 tegneserier om at være fremmed og dog dansk. Her er morsomme, alvorlige og rørende
fortællinger, som alle er rigtig gode at få forstand af."

- litteratursiden.dk
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