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Jihad Jane Tabish Khair Hent PDF Forlaget skriver: Ved første øjekast kunne Jamilla og Ameena ikke være
mere forskellige. De er begge teenagepiger af sydasiatisk afstamning – født og opvokset i Yorkshire i

Nordengland. Jamilla lever sammen med sin konservative muslimske familie og er stille, religiøs og dygtig i
skolen. Den mere verdslige Ameena, der bor sammen med sin enlige mor, gemmer sin usikkerhed bag en

flabet og fræk personlighed.   

De to piger finder sammen i et umage, skæbnesvangert venskab. Da Ameena bliver afvist af skolens
populæreste, dreng udvikler hun en intens interesse for religion. Hun begynder at dyrke en militant version af
Islam og kommunikerer via internettet med en kvinde, der fra Syrien rekrutterer til jihad  – noget der også

påvirker Jamilla.  

Efter faderens død og broderens giftermål forlader de to piger England og tilslutter sig Islamisk Stat i Syrien.
Den intellektuelle og følelsesmæssige fattigdom, såvel som volden, de møder der, skaber en historie der både

er gribende og hjerteskærende.  

“Historien rammer det inderste af din sjæl på samme måde som den bedste film, du nogensinde har set.”
India Today 

“Khair skriver fantastisk … gå ikke glip af romanen!” The Times 

“Respektløs, intelligent og eksplosiv.” The Independent 

“Original og drilsk.” The New Yorker
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