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OMSCHRIJVING

Het enige wat Aatish Taseer als kind vanzijn vader heeft, is een foto in een zilverenlijstje. Hij groeit op bij
zijn Indiasemoederin Delhi, en heeft geen contactmet zijn vaderdie in het vijandelijke buurland
Pakistanwoont. Totdat Aatish op zijn eenentwintigsteeen brief van hem krijgt en zeweer voorzichtig met
elkaar in contact komen.De culturele verschillen tussen beiden– Aatish is Indiër, zijn vader is Pakistani
enmoslim – leiden echter tot een gespannenrelatie.Aatish besluit een reis te maken door hetMidden-Oosten
ominzicht te krijgen in deachtergrond van zijn vader. Hij begint inIstanbul en reist via Mekka, de
heiligsteplaats voormoslims, naar Iran en Pakistan.Hij spreekt met veel vooral jonge moslimsen ontdekt
dat die vaak een heel andere belevingswereldhebben dan hun ouders: zezijn fel tegen het Westen en
fanatiek in debeleving van hun godsdienst. Taseers reiseindigt in de Pakistaanse stad Lahore, waarhij een
emotionele ontmoeting heeft metzijn vader, in de nacht dat Benazir Bhuttovermoord wordt.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Voorbeelden: `Een toespraak die voor buitenstaanders onbegrijpelijk is. ,̀ `Ze wonen al lange tijd in de
wijk, maar hebben weinig contact met de buren.

Bestel De buitenstaander Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een
inspirerend advies

Wanneer het misbruikte en levenloze lichaam van een elfjarig jongetje wordt gevonden, wijzen
ooggetuigen en forensisch materiaal onmiskenbaar in de richting van de ...
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