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Arabboy je první knihou na českém trhu, která otevřeně
popisuje, jak se žije generacím přistěhovalců v paralelní společnosti u našich německých sousedů. Autentický
příběh mladíka z přistěhovalecké rodiny ukazuje a snaží
se pochopit, proč na jedné straně příchozí z Turecka,
Libye a Libanonu pohrdají Němci a nenávidí je, ale na
straně druhé pro ně Německo představuje zemi zaslíbenou. Proč se jim nedaří – a mnohdy se ani nechtějí – integrovat. Proč se jejich „kurátoři“ často o jejich integraci
„snaží“ jen formálně a starají se hlavně o zachování svého pracovního místa. Na čí straně je vlastně příčina
neúspěchu? Kdo může za vykořeněnost mladé generace, která se narodila do provizoria, které už jejich
rodiče berou jako nutné zlo a bezradnost nad cizími a odlišnými zvyky a kulturními vzorci kompenzují bezmocným vztekem, agresí, násilím.
Příběh napsala turecká novinářka G. Y. Balciová, sama bývalá pracovnice sociálního zařízení pro mladistvé z muslimských zemí, která zde na základě svých mnohaletých zkušeností a zážitků zpochybňuje
to, že by integrace příchozích z arabských zemí mohla být dlouhodobě smysluplná pro hostitelskou
společnosti či pro samé přistěhovalce.

GÜNER YASEMIN BALCIOVÁ
Narodila se v roce 1975 v Berlíně Neuköllnu, kde také vyrostla a strávila dětství. Vystudovala pedagogiku a
literární vědu, v Neuköllnu pracovala mimo jiné v mládežnickém středisku pro dívky z tureckých a arabských
rodin. Do roku 2010 byla redaktorkou německé televizní stanice ZDF a v současnosti pracuje jako autorka na
volné noze a televizní novinářka.
Ve svých knihách popisuje vlastní zkušenosti z mnohaleté práce s mladistvými v paralelní společnosti našich
německých sousedů – téma, kterému se do současnosti autoři vyhýbali: Arabboy (2008), ArabQueen (2010)
a Aliyahs Flucht (2012). První dvě se dočkaly i velmi úspěšného divadelního zpracování. Posledním počinem
autorky z roku 2016 je kniha Das Mädchen und der Gotteskrieger (Dívka a Alláhův bojovník), kde opět na
autentickém příběhu šestnáctileté dívky Balci ukazuje aktuální téma: jaké důvody vedou tolik mladých žen v
posledních letech k připojení se k IS jako tzv. nevěsty džihádu.
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