
 

Hej! 

Jag heter Ali Alabdallah och jag är författare. Jag flydde från Syrien 2013 p.g.a kriget. 

Jag debuterade med min första bok i Sverige 2018, Nytt jobb i nytt land. Därefter har jag skrivit en bok till på 

svenska. I Syrien jobbade jag som journalist och författare. Jag har publicerat tre böcker på arabiska bland 

annat en bok för barn; Humous äventyr. 

I Sverige har jag fått många priser bland annat Diveristy index award 2018 och Landskrona kulturpris 2015. Min 

egen resa som flykting där jag flydde med en liten båt är spännande för alla. Eftersom du säkert också känner 

någon som kom med sina föräldrar från ett krisdrabbat land. Genom mig kommer du att få en intressant 

historia om världen och mycket kärlek till språket och orden. Orden är makt i sig och genom orden lyckades jag 

att skriva och det kommer du också att göra. 

Språket nu är min identitet och din. 

Flykting författare i skolan (skapande skola) 
            

                               
 

  

 

 

Arvode 

 

Jag besöker gärna skolor från lågstadiet upp till högstadiet. 

Under besöket berättar jag om mina böcker och vi samtalar om teman ur dem. 

Jag pratar gärna om skrivande och förklarar hur en bok blir till från manus till en färdig bok. Jag kan berätta om förhållandet 

mellan författare och det nya språket svenska. Mina upplevelser om språkinlärning och vad har jag för tips för att kunna skriva. 

Jag kan också: 

- Läsa ur böckerna och samtal om ämnen i dem. 

- Gå igenom hur en bok blir till och hur samarbetet mellan författare, illustratör och förlag ser ut från idé till färdig bok. 

Vi ses! Min hemsida http://alialabdallah. se 
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Vi ses, 

 

Arvode 

1 lektion (max 60 min, max 35 

elever): 4000 kr 2 lektioner: 

5500 kr, 3 lektioner: 6500 kr 

Kostnader för resor och logi 

tillkommer.  

Bokning görs via 

 www.forfattarcentrum.se 

 För frågor och mer 

information välkommen att 

kontakta mig 

alimanabd1983@gmail.com 

 

Folk i Sverige 

kallar mig 

Alibaba. Och 

det är skoj. 

                                           

Ali Alabdallah 

 

http://www.forfattarcentrum.se/

