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Drengen Gaza bliver fra barnsben oplært af sin far i kunsten at være menneskesmugler. Fra deres hus i en
tyrkisk landsby modtager de flygtninge fra Afghanistan, Pakistan og andre lande i området, opbevarer dem, og
sender dem videre til fiskere, der kan sejle dem til Europa. Gazas far er en hård mand, der opdrager sin søn
med tørre tæsk og brændemærker, men Gaza overhaler snart sin far i hårdhed og hensynsløshed. Gaza bliver
udråbt til et af de mest intelligente børn i sin årgang og får tilbud, om at rejse til Istanbul og gå på Tyrkiets
bedste skoler, men Gazas far nægter ham at tage af sted, da han skal hjælpe til i den lyssky familievirksomhed.
Men Gaza behøver ikke gå i skole. Han påbegynder sin egen uddannelse; et studie af menneskers fysiske og
psykiske grænser med flygtningene som forsøgspersoner. Gazas vanvid og hans totale mangel på empati
vokser sig større og større, og da hans far dør står han alene tilbage i en verden, hvor han hader alt og alle – og
hvor alle hader ham.
Det eneste lyspunkt i kampen for at komme ud af vanviddet er en lille papirsfrø, og den verden som frøen
repræsenterer. Mere, mere er en roman om menneskesmugling, om desperation, vanvid og om at miste grebet
på virkeligheden, når menneskene omkring en er reduceret til erstatteligt gods. Hakan Günday er en tyrkisk
forfatter født i 1976 med flere romaner bag sig. Mere, mere er blevet hans internationale gennembrud og har
fuldt fortjent høstet fremragende anmeldelser verden over.
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