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Stiga sol, smälta is Raja Bahari boken PDF I en lägenhet på sjunde våningen sitter Sayed. På ena väggen har
han ett porträtt av Yassir Arafat, på den andra Per Albin Hansson. Där fantiserar han om att svenska språket

inte ska föra oss längre bort från varandra, utan binda oss samman. Han reser runt och spelar i yttersta
hemlighet in hur folk talar, på bussar, bibliotek, badhus. Meningarna klipper han sedan ner i sina

beståndsdelar och kastar om till en ny berättelse om samtidens Sverige.

Sid har åkt till faderns hemland i Mellanöstern där han studerar arabiska, för att kunna läsa den roman hans
farfar en gång skrev. Han förälskar sig i Salma, en frigjord men gift kvinna som blir hans vägvisare i staden.
Han blir också vän med den fromme falafelförsäljaren Wissam, en vänskap som tar en oväntad vändning när

Sid väljer att öppna sitt hjärta.

Stiga sol smälta is är en roman om jakten efter ett språk, en identitet, och att försvara sin individualitet.
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