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Ghazala Arne Schmidt Møller Hent PDF Den 23. september bliver den kun 23-årige Ghazala Khan (1986-
2005) foran Slagelse Banegård. Drabsmanden er hendes bror, der på farens ordre har skudt sin søster, efter

tanten har hende lokket hen til banegården.

Årsagen er æresrelateret, for de sidste fire år har Ghazala Khan levet med sin store kærlighed Emal, som hun
har nået at være gift med i 49 timer, inden pistolskuddet lød.

Sagen er en af de mest opsigtsvækkende og brutale æresdrab i Danmarkshistorien. I "Ghazala" giver
journalist Arne Schmidt Jensen et indblik i Ghanzalas Khans liv i årene op til drabet. Om den kærlighed til
Emal, som hendes familie anså som æreskrænkende - og i sådan en grad at hun måtte betale den højeste pris.

Bogen fortæller også om den efterfølgende retssag, og hvor udfaldet blev nogle af danmarkshistoriens
strengeste domme.

Arne Schmidt Møller (f.1955) er en dansk journalist, forfatter og foredragsholder. Arne Schmidt Møller er
tidligere kriminalrepporter for BT og står bag en række bøger om æresdrab og dansk-muslimske

minoritetskvinders stilling i samfundet.
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