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Tilbage til Kabul Philip Khokhar Hent PDF Tilbage til Kabul er et personligt portræt af et land i endeløs krig,
og af de mennesker, der bor der og prøver at opretholde en almindelig tilværelse midt i kaos.

DR-korrespondent Philip Khokhar har de sidste ti år rejst i og rapporteret fra Afghanistan. I denne bog er vi
med, når kameraet er slukket. Vi får et indblik i hverdagen i det kaotiske land og hovedstaden Kabul. Vi
møder blandt andre den unge kvindeaktivist Sahar, der udfordrer patriarkatet på YouTube; vi møder en af
Helmands kun 28 kvindelige politibetjente, den burkaklædte Nigara, der elsker sit land, selvom Taleban vil
gøre det af med hende; og amerikanske Courtney, der tager til Afghanistan på en idealistisk mission, men

ender med at miste den, hun elsker. Vi får også en indsigt i den nærmest udsigtsløse krig, fra dens begyndelse
i forlængelse af 9/11 helt op til i dag, hvor USA og dets allierede har sendt deres tropper tilbage til

Afghanistan.
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