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Adacio - slaven fra Firenze Michael N\u00e6sted Nielsen Hent PDF Adacio - Slaven fra Firenze er en novelle
om frihed - eller rettere tabet af frihed, og som er baseret på virkelige historiske fakta. I det Osmanniske Rige,
det senere Tyrkiet, var slavehandel almindeligt indtil i hvert fald 1908, hvor det kan dokumenteres, at der
blev solgt slaver i bl.a. Istanbul. Adacio fra Italien er 16 år da hans verden styrter i grus. Han bliver sammen
med andre taget til fange, solgt som slave på et marked og gjort til kun et objekt, der skal stå til rådighed for
andre. Adacio har mistet alt - sin frihed, sin sociale status, sit køn fordi han bliver kastreret, sin familie, alt.
Intet er tilbage af det han engang var. Fra at have været noget er han på få timer blevet reduceret til intet. Han
er sammen med sin nu eneste ven, Giovanni, blevet til en ting, som er andres ejendom. Hvordan skal Adacio
overleve som slave i et fremmed land, hvor hans fremtidsudsigter er mildt sagt dystre? Læs mere i bind
2: Adacio – haremsdreng Historien er baseret på dokumenterede historiske fakta som fremgår af
videnskabelige antropologiske artikler om emnet. Michael Næsted Nielsen Forlaget Calibat
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