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Imamens datter Hannah Shah Hent PDF Forlaget skriver: Hannah Shah er datter af en imam. Hun levede et
muslimsk liv, men i mange år misbrugte hendes far hende i husets kælder. Som 16-årig opdagede hun

forældrenes planer om at sende hende til Pakistan til et arrangeret ægteskab, og hun flygtede. Jaget af sin
vrede far og sine brødre, som var fast besluttede på at slå hende ihjel, måtte hun blive ved at flytte for at

undgå dem. Så blev hun, som det værst tænkelige af alt, en kristen. Nogle muslimer siger, at der er dødsdom
for at forlade islam…

En dag kom en gruppe på fyrre mænd efter hende, bevæbnede med hamre, stave og knive... Og hendes far gik
forrest...

Imamens datter er Hannahs gribende - men meget inspirerende - sande historie. Med stort mod og
beslutsomhed brød hun fri fra sin baggrund og fandt et nyt liv uden for dens snævre rammer - et nyt liv i

frihed og kærlighed
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