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Frygt og fryd i Damaskus Bjørn Meidell Hent PDF Forlaget skriver: Med sine moskeer, kristne kirker, basarer
og badstuer er Damaskus en by, der emmer af historie, forskellige kulturer, gæstfrie mennesker. En farverig,

fascinerende og fredelig by. Men under byens imødekommende overflade lurer uhyggen.  

Frygt og fryd i Damaskus skildrer den religiøse, kulturelle og politiske virkelighed i et arabisk samfund. Et
land styret af en enehersker, hemmelige efterretningstjenester og militæret. Bjørn Meidell har igennem flere
år rejst i Syrien, han har talt med høj og lav, unge og gamle, mænd og kvinder, diktaturets magthavere og
deres modstandere - personer som under ekstreme omkostninger kæmper for demokrati. Damaskus er blevet
et populært rejsemål for europæiske turister. Vestlige kulturrejsende valfarter i stigende omfang til byen, går

på opdagelse i den gamle bydel, betages af basarens vitalitet.

Denne bog viser det ikke så synlige Syrien. At i Damaskus går frygt og fryd hånd i hånd. 
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