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Den mirakuløse rejse fra ris til kartoffel er den gribende historie om Lam-Phol Lams i mere end en forstand
lange rejse fra Vietnam til Danmark i midten af halvfjerdserne. Han forlod sit hjemland for at få frihed til at
leve sit liv i ro og tryghed. Imidlertid var det ikke bare ham selv, det handlede om, for han havde et enormt
ansvar at håndtere: 214 børneflygtninge skulle bringes i sikkerhed, så også de kunne leve et liv under

ordentlige betingelser. Det var en operation, der krævede mod, styrke og ikke mindst troen på, det kunne
lykkes.

Lam-Phol Lam udviste alle tre egenskaber, og gruppen kom sikkert til Danmark - men hermed var alle
trængsler ikke forbi. At integrere sig i et vidt fremmed land er en lang og ofte smertefuld proces. I mange år
måtte han kæmpe for at lære sin nye verden at kende, samtidig med han skulle bevare et forhold til den

kultur, han havde forladt. Det blev en rejse mod alle odds, der mirakuløst endte lykkeligt.     

Uddrag af bogen:

»Selvom vi nu har været i Danmark i over tre måneder, er vores fremtid stadig uvis. Vi ved ikke, om vi skal
blive i Danmark, eller hvad der skal ske. Vores ophold på Livø er fra begyndelsen tænkt som en midlertidig
løsning, der skal vare tre-seks måneder. I løbet af sommeren rygtes det, at vi skal sendes tilbage til Vietnam,
men da ingen af os synes, at det er en god idé at blive sendt tilbage og måske blive slået ihjel, må vi finde på

en anden udvej. Vi skriver et protestbrev til den danske regering, folketingsmedlemmerne,
Indenrigsministeriet og Socialministeriet og forklarer vores situation. Vi bestemmer os også for, at de af os,
der er over 18 år, skal søge om asyl. Lykkes det, giver det mulighed for at samle sine yngre søskende og

familie i familiegrupper.«    

Om forfatteren:

Lam-Phol Lam blev født i Vietnam i 1951 og kom til Danmark i 1975 som medansvarlig for 214
børneflygtninge. Efter seks år i asylansøgningssystemet tog han en HF-eksamen og uddannede sig sidenhen

til socialpædagog.

 

Forlaget skriver:

Den mirakuløse rejse fra ris til kartoffel er den gribende historie om
Lam-Phol Lams i mere end en forstand lange rejse fra Vietnam til
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der krævede mod, styrke og ikke mindst troen på, det kunne lykkes.

Lam-Phol Lam udviste alle tre egenskaber, og gruppen kom sikkert
til Danmark - men hermed var alle trængsler ikke forbi. At integrere
sig i et vidt fremmed land er en lang og ofte smertefuld proces. I
mange år måtte han kæmpe for at lære sin nye verden at kende,

samtidig med han skulle bevare et forhold til den kultur, han havde
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