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BESKRIVNING

ÖPPNADE ÖGON: en sann historia av en pakistansk reporter handlar om reportern Hafiz Muhammad
Imran, nu 32 år, som ursprungligen kommer från Pakistan. Han jobbade som journalist i mer än tio år i
sitt hemland Pakistan. Han kämpade ivrigt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa och demokrati
genom sina ord.Under sin kamp fick han många gånger livshot av politiker och kriminella människor.
Många gånger hamnade han i fara och såg sin död framför sig. Under livshot, rädsla, tortyr och förföljelse
fortsatte han ändå sitt arbete, trots detta, då han ville hjälpa svaga människor.En dag blev han ett
nyckelvittne i en lynchning mot två bröder. På grund av sin rapportering blev han attackerad av okända
beväpna människor framför sitt hus i augusti månad år 2010. Efter det ökade problemen dag efter dag,
samtidigt som han rapporterar och följer domstolens genomgång av förundersökningen kring
lynchningsfallet. Läs den spännande redogörelsen och den starka rapporteringen, som till sist ledde till att
Imran blev tvungen att fly sitt älskade hemland! Sedan 2014-05-07 är Imran invald medlem
iPublicistklubben Södra Norrlands sektion för att arbeta med yttrandefrihetsfrågor.Denna utgåva
innehåller färgbilder. Många bilder är mycket starka och avslöjande. Texten har en målande beskrivning av
händelseförlopp och obduktionsrapporter. Texten är språkligt reviderad av redaktör Ann-Charlotte
Englund i nära samarbete med författaren.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pelle Karlsson - Wikipedia

Öppnade ögon; Deras sanning är inte min; Tamarinden; Under Olivträdet; Blackout; Udralos;
Sjömansknopen; Nycklar i Eldercrest; Sagor från Nattskogen; Drystoll ...

"Alaska öppnade mina ögon" | SvD

Öppnade ögon / Heinerborg, Inger Prim, 1978 Spår. 1. Öppnade ögon. Anmärkning "giv oss o herre
öppnade ögon", Orig: Open our eyes.

Kendall Coyne Schofield i NHL All Star öppnade hockeyvärldens ögon - DN.SE

En svensk tränare spelar en viktig roll i historien om hockeyspelaren som blivit specialist på att bryta
barriärer.
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