
Hallå världen! : en flickas upplevelse av kriget
i Syrien och en vädjan om fred

Ladda ner boken PDF

Bana Alabed
Hallå världen! : en flickas upplevelse av kriget i Syrien och en vädjan om fred Bana Alabed boken PDF "Jag

är väldigt rädd för att jag kommer att dö i natt."- Bana Alabed, Twitter, 2 oktober 2016

"Sluta döda oss."- Bana Alabed, Twitter, 6 oktober, 2016

"Jag vill bara leva utan rädsla."- Bana Alabed, Twitter, 12 oktober, 2016

När sjuåriga Bana Alabed börjar använda Twitter för att beskriva de fasor som hon och hennes familj
upplever i det krigshärjade Syrien, berör hennes hjärtskärande budskap hela världen och hon blir en röst för

miljontals oskyldiga barn.

Under kriget har Bana förlorat sin bästa vän, sin skola, sitt hem och sitt hemland. Men hon har inte förlorat
hoppet, varken för sig själv eller för andra barn runt om i världen som blir offer och flyktingar på grund av
krig men förtjänar bättre liv. Hallå världen! är både en gripande berättelse om en familj som hotas av krig

men ger också ett unikt och nära perspektiv på hur ett barn påverkas av en av de största humanitära kriserna i
historien. 

Hallå världen! riktar sig till 9 12-åringar men kan läsas av alla som vill förstå mer om kriget i Syrien och
speciellt hur barn påverkas av kriget. Boken är skriven av Bana själv, men innehåller också korta förklarande

kapitel av hennes mamma Fatemah. Det är en historia som kommer att förändra dig.
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