Mahtob Mahmoody

FORFULGT
En datters gribende historie
Husker du Betty Mahmoodys bestseller Ikke uden min datter, som blev filmatiseret med Sally Field
i hovedrollen? Nu tager datteren Mahtob bladet fra munden og fortæller sin side af historien – og
det er både rørende og rystende læsning …
Mahtob Mahmoody er fire år, da hun i 1984 rejser med sine forældre på ferie til faderens
hjemland, Iran. Hverken Mahtob eller hendes mor, Betty, har nogen anelse om, at faderen har helt
andre planer med rejsen – og dem – end blot et to ugers familiebesøg i Teheran. Mor og datter
ender reelt som fanger i det præstestyrede land, skarpt overvåget af faderens familie.
Efter 18 måneder lykkes det dem endelig at flygte hjem til USA, men her slutter mareridtet ikke.
Nok er de undsluppet faderen, men de er ikke frie. Konstant frygter de, at han skal gøre alvor af
sine trusler: At kidnappe Mahtob og slå moderen ihjel.
Forfulgt er en rystende beretning om at leve et liv i evig frygt. Gennem datterens knivskarpe
erindringer forstår vi, hvor høj en pris, et barn må betale; også længe efter, at hun er blevet
voksen. Det er samtidig en historie om kærlighed, der er tæt på at blive til had – og om den svære
kunst at tilgive, så man endelig kan leve som et frit menneske.
Mahtob Mahmoody (f. 1979) er født i Texas, USA. Hun er datter af en amerikansk kvinde og en
iransk‐født mand. I 1984 tog hun med sine forældre til faderens hjemland, Iran. Her
gennemlevede mor og datter det helvede, som senere blev skildret i bogen og filmen Ikke uden
min datter. Mahtob Mahmoody har en bachelorgrad i psykologi fra Michigan State University og
arbejder i dag i en non‐profit organisation, der hjælper psykisk syge. Forfulgt er hendes første bog.
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