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Forfulgt på Sri Lanka Erik Juul Clausen Hent PDF 16-årige Stig, der er adoptivbarn, er på ferie i Sri Lanka,
hvor han er født. Her møder han sin biologiske far, men landet er præget af kampe og uroligheder, og Stig
bliver ufrivilligt indblandet i problemerne. Pludselig er han en del af kampen mellem singalesere og tamiler

og må sammen med sin far flygte fra politiet.

Erik Juul Clausen (f. 1927) er uddannet journalist og har været ansat på blandt andet Vendsyssel Tidende og
Aarhus Stiftstidende. I 1983 debuterede han som forfatter. Først udgav han primært børne- og ungdomsbøger,
men senere er han også begyndt at skrive til voksne. Erik Juul Clausen har vundet førstepræmie i mange

novellekonkurrencer – først og fremmest indenfor krimi- og science fiction-genren.

"Den tamilske tiger" og "Forfulgt på Sri Lanka" følger den 16-årige Stig, der er adopteret til Danmark fra Sri
Lanka. Et gennemgående tema er identitet, mobning og det at være anderledes, men bøgerne handler også i

høj grad om konflikten og borgerkrigen, der brød ud i Sri Lanka i begyndelsen af 1980‘erne.
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