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Min far Tefik Adil Erdem Hent PDF Adil Erdem er fem år i 1969, da hans far, Tefik, rejser fra landsbyen i
Anatolien for at søge lykken i Danmark.

Hele sin barndom savner Adil sin far, der kun besøger familien i nogle af sommerferierne.

I Tyrkiet planlægger den unge Adil at følge efter sin far –
så snart faren sender en invitation. Men Tefik er glad for livet i Danmark, og han har ikke travlt med at

komme tilbage eller med at få resten af familien til Danmark.

I 2012 interviewer Adil sin far, der efter 43 år i Danmark
har besluttet at vende tilbage til Tyrkiet. Og Adil prøver at forstå, hvordan livet som gæstearbejder i Danmark

har været, og hvad der nu driver ham tilbage, men det er  lige så svært for ham at begribe faderens beslutning

 nu som dengang.
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