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Da Naser Khader den 15. september 2015 genoptrykte de 12 Muhammed-tegninger på sin Facebook-profil,
spredte opstandelsen sig som en steppebrand i det danske flygtningemiljø. Den nåede en lille sprogskole i
Vejle, hvor mændene højlydt diskuterede, hvordan en muslim tillod sig at bringe de tegninger - når ikke

engang danskerne gjorde. 

 

Bagest i klassen sad Hanan Aldaher fra Syrien, 36 år og nyskilt mor til fire. Hun havde skrottet både tørklæde
og religion, efter at hun i 2014 rejste ind over grænsen til Danmark. Nu lyttede hun nysgerrigt til historien om

denne syriske indvandrer i det danske parlament, der vovede at udfordre islams dogmer. 

 

Denne bog er Naser Khaders personlige fortælling om mødet med Hanan Aldaher, ét menneske i den
tusindtallige, ansigtsløse strøm på flugt, som få danskere kender, men mange har en mening om. Det er en
bevægende, dramatisk og øjenåbnende historie om en ung syrisk kvindes utrættelige kamp for at opnå en
drøm, der ville have været både enkel og banal, hvis hun havde været en dreng: Drømmen om at få en
uddannelse og blive gift med den, hun elsker. Om en usædvanlig og meget modig syrisk kvinde, der gør

oprør mod ubrugelige kønsrollemønstre i en døende kultur, og som ikke er bange for at tale højt om emner,
der normalt er tabu: politik, køn, skilsmisse, opdragelse, sex og religion. 

 

Historien om Hanan Aldaher er krydsklippet med Naser Khaders tanker og viden om den arabiske verden og
er fortalt i det mundrette og lettilgængelige sprog, som er den populære politikers kendemærke.
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