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BESKRIVNING

»Den här boken skulle inte ha funnits om inte allt gått åthelvete. Natten till den 28 juni 2011 satte vi allt
på spel när vi i skydd av mörkret korsade gränsenmellanSomalia ochEtiopien. Vi ville undersöka hur den
hänsynslösajakten på oljadrabbade befolkningen i den stängda ochkonfliktfylldaOgaden regionen. Vi ville
nå bortom flyktingberättelserna ochlarm rapport erna, och med våra egna ögon ta reda på sanningen.Fem
dygn senare låg vi skjutna och blodiga i ökensanden.Men när det ursprungliga reportaget dog, tog en annan
historia sin början. En berättelse om rättslöshet, propaganda och storpolitik.Efter en Kafkaartad rättegång
dömdes vi till elva årsfängelse för terroristbrott. Och vi var långt ifrån ensamma. I fängelset
sattjournalister och politiker som dömts på löpande band för att de inte hade gått i diktaturens ledband.
Vår skildring av olja förvandlades till en historia om bläck.Vardagen blev en kamp för överlevnad i det
ökändaKality fängelset. På ett cementgolv bakom korrugerad plåt ? i en värld avdödligasjukdomar,
misshandel och förtryck ? skapade vi envardag med hjälp av stenhårda rutiner. Fråntagna våraskosnören
och våryttrande frihet försökte vi bevara det mest värdefulla som man har.Friheten att själv bestämma vem
man är.«
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

438 dagar: Första bilderna på Gustaf Skarsgård | Aftonbladet

Lyssna på succén 438 dagar, återberättad på lättläst svenska. 438 dagar satt journalisten Martin Schibbye
och fotografen Johan Persson i fängelse i Etiopien.

438 dagar (2019) - Svensk Filmdatabas

Schibbye och Persson har skildrat reportageresan och tiden som arresterade och fängslade i
reportageboken 438 dagar, ...

Boken "438 dagar" blir film - med Skarsgård och Varela ... - cafe.se

Reflektioner Allteftersom: 438 dagar - anettegrinde.blogspot.com
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