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Nour levede et sorgløst storbyliv i Damaskus. Hun kørte på arbejde i egen bil og drak cocktails med
veninderne, indtil syrerne i 2011 begyndte deres oprør mod præsident Bashar al-Assad. Revolutionen
forvandlede Syrien til et land i borgerkrig og forandrede Nours liv for altid. Hvor solen græder er Puk
Damsgårds på én gang gribende og rædselsvækkende fortælling om at kæmpe for frihed og forfølge sin
revolutionsforelskelse på trods, men også om, hvad der sker, når kampen for at holde sig i live overskygger
længslen efter demokrati. Puk Damsgård er den danske journalist, der har rejst mest i Syrien. Bogen er hendes
personlige beretning om at blive smuglet over grænsen for at rapportere fra et land i opløsning og om
mennesker, hvis liv er i en permanent undtagelsestilstand.
Vi møder blandt andre den heroiske og lattermilde læge Dr. Kassem og den unge Mohannad, der modvilligt
er draget i krig, mens han drømmer om at blive gift med sin elskede. Men først og fremmest følger bogen
storbykvinden Nour, der i en frihedsrus engagerer sig i det syriske oprør, som ender med at blive hendes livs
mareridt. Hvor solen græder tager læseren med på en sjælden rejse ind bagfrontlinjerne i en krig, hvor mere
end 150.000 mennesker er blevet dræbt, og millioner er sendt på flugt. Om forfatteren: Puk Damsgård, f.
1978, er uddannet journalist fra Syddansk Universitet. Hun har siden juli 2011 været DR's
mellemøstkorrespondent med base i Beirut og nu Kairo. Tidligere har hun skrevet bøgerne "De Renes Land"
(JP's Forlag, 2009) og "Ulvehjerter" (Politikens Forlag, 2011). Puk Damsgård har modtaget flere priser for sit

arbejde, bl.a. journalistprisen fra Den Berlingske Fond og i december 2012 var hun nomineret til
Cavling-prisen for sin dækning af krigen i Syrien.
Jeg er selv slavefyr, og en dejlig god og hård behandling er når min kæreste giver mig et halsbånd om halsen
og presser mig ind i vores grisevægt hvor jeg ligges på ryggen og bindes fast så jeg ikke kan løfte min krop,
og mine hænder og ankler bides så fast til tremmerne i loftet af vægten og til sidst binder hun en snor om min
pik. Altså fjernet fra forældrene mod foræl- Min datter græder over katten ikke blir lukket ind. Denne side
understøtter beklageligvis ikke forældede browserversioner. Vi har lavet en analyse af tryllevisen, Hr. Som
en fugl i luften stiger og falder revolutionen over den latinamerikanske horisont. Som du formentlig lige har
læst, er Zeus den græske hovedgud og gud for himmel og torden, søn af Kronos og Rhea. Hey bloggen.
Jelling Bryggeri afholder lørdag den 7. de fØrste fugle uden dig. Vi har lavet en analyse af tryllevisen, Hr.
den blÅ time.
Sådan opdaterer du din browser information) baby blue eyes. blues pÅ motorvejen.
Frigg (norrønt Frigg) er Odins hustru i den nordiske mytologi. dage. dem vi er 46 km fra kysten ligger en ø
(Isla del Plata) med nogle af arterne der også kan ses på Galapagos, og man kan kommer derud for 30 $ per
person, så det prøver vi. clark kent. Eksamensnoterne indeholder gode pointer og giver god bund til en god
karakter. blivende sted.
Frigg (norrønt Frigg) er Odins hustru i den nordiske mytologi. clark kent.

