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Sporene efter Inés Jakob Silas Lund Hent PDF Inés, jeg vil gøre ALT for at vågne op af dette mareridt. Jeg vil
grave min vej gennem jordkloden med en teske, hvis du venter på mig på den anden side. Eller jeg vil dø.
Bare for at tage chancen og se, om vi mødes det sted, de kristne kalder Himmelen. Jeg er så stolt af dig. Så
stolt af, hvem du er. Fortalte jeg dig nogensinde virkelig det? Jeg er så stolt af de ting, du er, som jeg aldrig
kan blive. Sådan skriver Daniel i en nytteløs mail til sin afdøde 30-årige storesøster, Inès. Hun var politisk
aktiv i en ung alder, og Daniel har netop fået at vide, at hun under sit arbejde for Læger uden Grænser er

blevet kidnappet og dræbt af rebeller i den Centralafrikanske Republik. Hun og hendes familie, der er bosat i
New York, var bevidste om, at hun arbejdede under risikable forhold. Alligevel kommer hendes død som et
chok for Daniel, der hele sin ungdom har set op til sin søster. Inés havde en så overvindende og dragende
karisma, at selv en lillebror, som også kunne være frustreret over hendes bedrevidende natur, ikke kunne
undgå at lægge mærke til den. Og en viljestyrke i forhold til at forfølge sine politiske mål. Men Daniel får
også fornemmelsen af, at der er nogle uafklarede og underbelyste sider af hendes forsvinden. Derfor sætter
han sig for at følge i Inès’ fodspor. Han genlæser hendes mails, opsøger hendes venner, finder de skjulte

dagbøger frem og tager til sidst flyet til Den Centralafrikanske Republik for at kaste lys over det liv, hun har
levet, det politiske engagement der drev hende, og den død hun fik.
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