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Yarden Kristian Lundberg Hent PDF Forlaget skriver: Yarden handler om forfatteren Kristian Lundbergs
sociale deroute fra et liv som feteret forfatter og kritiker til et liv som timeansat løsarbejder på havnen i

Malmø. Pludselig er han tilbage, der hvor han begyndte: på bunden af samfundet, underbetalt og altid i fare
for at blive fyret på stedet. Bogen er hans beretning om de tretten måneder, han var ansat på Yarden, hvor han

under streng overvågning arbejdede med at flytte importbiler rundt på havneområdet og trådte ind i en
skyggeverden befolket af gældsofre, papirløse indvandrere og tidligere misbrugere, som arbejdede for en

ussel løn og behandledes, som om de intet var værd. Yarden er også en rejse tilbage til forfatterens barndom
og ungdom i nogle af Malmøs fattigste kvarterer, hvor han sammen med en psykisk syg mor og fire søskende

konstant var på flugt fra kreditorer og myndigheder.
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