
Hellig kriger
Hent bøger PDF

Bertill Nordahl
Hellig kriger Bertill Nordahl Hent PDF Ahmed er en ung, søgende muslim på 16 år, som bor i Brønshøj, hvor
han går i 9. klasse. Ahmed oplever ikke, at han er dansk muslim. Men han oplever heller ikke, at han er syrisk
muslim. Hvad er han så? Hvem er han så? Ahmed kan ikke lade være med at gå ind på de hjemmesider, som
han godt ved, at han ikke skal gå ind på. Det er hjemmesider, hvor man ser folk blive halshugget. Eller få
halsen skåret over. Eller blive brændt. I Allahs navn. I det område af Syrien og Iran, hvor Islamisk Stat har
etableret det, som de kalder for kalifatet, er Wassim hellig kriger. Wassim er 18 år og er fra Brøndby Strand.
Ahmed og Wassim får kontakt med hinanden på nettet. Samtidig får Ahmed kontakt med Bilal Bakour, som
har været med til at sende Wassim til Islamisk Stat. HELLIG KRIGER følger Ahmed og Wassim i 4 afgørende

måneder i deres liv.
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