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PDF Spanien har længe været danskernes genvej til to uger i paradis. Nu forlader unge spaniere charterlandet,
på flugt fra arbejdsløsheden i den kriseramte nation. Journalist Isabella Alonso de Vera Hindkjær rejste den

modsatte vej, ind mod krisens hjerte og ind i sin egen families historie.

Resultatet er en kærlighedshistorie om Spaniens fald, krisens væsen og jagten på håb – og en enestående
chance for at forstå et Sydeuropa i flammer.

I 1970'erne flygter skribentens mor fra datidens krise. Og da Isabella Hindkjær pludselig opdager, at krisen
igen truer med at splitte hendes spanske familie ad, beslutter hun at tage turen tilbage. Til familien og det

fortvivlede ferieland, men også ind i fortiden – og ind i sig selv.

Tag med på en perspektivrig og tårevædet rejse, helt ind i de mørke afkroge, vi ellers holder os fra. Og som,
måske, gemmer en form for forløsning.

Denne udgivelse er en "single": en digital fortælling, der er længere end en artikel, men kortere end en bog.

Singlen har allerede inden udgivelse modtaget flere priser, bl.a. fra Den Fynske Bladfond.

 

Spanien har længe været danskernes genvej til to uger i paradis. Nu
forlader unge spaniere charterlandet, på flugt fra arbejdsløsheden i
den kriseramte nation. Journalist Isabella Alonso de Vera Hindkjær
rejste den modsatte vej, ind mod krisens hjerte og ind i sin egen

families historie.

Resultatet er en kærlighedshistorie om Spaniens fald, krisens væsen
og jagten på håb – og en enestående chance for at forstå et

Sydeuropa i flammer.

I 1970'erne flygter skribentens mor fra datidens krise. Og da Isabella
Hindkjær pludselig opdager, at krisen igen truer med at splitte

hendes spanske familie ad, beslutter hun at tage turen tilbage. Til
familien og det fortvivlede ferieland, men også ind i fortiden – og

ind i sig selv.

Tag med på en perspektivrig og tårevædet rejse, helt ind i de mørke
afkroge, vi ellers holder os fra. Og som, måske, gemmer en form for

forløsning.

Denne udgivelse er en "single": en digital fortælling, der er længere
end en artikel, men kortere end en bog.



Singlen har allerede inden udgivelse modtaget flere priser, bl.a. fra
Den Fynske Bladfond.
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