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BESKRIVNING

År 1979 förvandlades kungadömet Iran till en islamisk republik. Bara drygt tvåår senare fängslades
tusentals oppositionella. Många torterades och avrättadesi Irans olika fängelser.Rashid var en av dem som
torterades men undkom med nöd och näppe att bli dödad. Rashid, som var en övertygad marxist, kämpade
under sina fem år i fängelset för att skaka av sig sin kommunistiska övertygelse. Men lyckades han med
det? Var det möjligt för honom att i stället utveckla en egen sorts andlighet?Ett par år av tiden i fängelset
tillbringade han tillsammans med sin bror. Också han en marxist, även om av ett annat slag. De två
bröderna hjälptes åt att hitta en väg till räddning. Samtidigt var det många andra som torterades och
avrättades för sina övertygelser.Särskilt en grupp unga flickor föll offer för den mest fasansfulla tortyren,
då man bland annat hade tagit bort deras äggstockar och livmoder. Andra hade gått under helt eller blivit
skadade för resten av sina liv. Flera tusen andra fångar dödades två år efter att Rashid hade lämnat
fängelset.Detta är berättelsen om en av de värsta tiderna i Irans samtidshistoria.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Domedagen, Vad är Domedagen? Learning4sharing.nu

Den kristna numerologen David Meade var säker. Domedagen var nära, jorden skulle gå under och allt
skulle ske den 23 september 2017. Det visade sig att ...

domedagen - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Är framtiden mörk och dyster? Kommer jorden och mänskligheten att förintas? Enligt Bibeln är en stor
förändring på gång. Få ett smakprov av vad ...

Två och en halv minut till domedagen | Aftonbladet

Den Yttersta dagen är Återuppståndelsens dag då människorna kommer att återuppresas får att få ta emot
belöningar och räkenskap. Den har fått detta namn då
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