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Fra losjeplass som Saddams lege har Ala Bashir ikke bare observert og fulgt de storpolitiske begivenhetene i
Bagdad. Også regimets og presidentfamiliens indre liv i frykt og luksus, svir og drap, intriger og maktkamp
har han vært vitne til og nedtegnet i detalj. Hans beretning, ført i pennen av Lars Sigurd Sunnanå, er en
rystende skildring av et maktapparats ufattelige mangel på respekt for menneskeverdet.
Ala Bashir, som var dekanus på det medisinske fakultetet på universitetet i Bagdad før regimeskiftet i vår, har
fulgt Saddam Hussein på nært hold i tyve år etter at han i 1983 ble bedt om å bli presidentens huslege. Bashir
hadde da utmerket seg som kirurg og reddende engel for tusener av irakiske soldater som var alvorlig såret og
lemlestet i den pågående blodige krigen mellom Irak og Iran. På slagmarken og i Bagdad i de åtte årene krigen
varte, utførte han som plastisk kirurg mer enn 22 000 operasjoner. Han er i dag landets høyest dekorerte lege.
Ala Bashir er også en av Iraks fremste billedkunstnere.
Lars Sigurd Sunnanå er en av Norges mest prisbelønte og profilerte journalister. Som
Midtøsten-korrespondent for Norsk Rikskringkasting (NRK) i Amman i Jordan de siste fire årene har også han
gjennomført en rekke reiser i Irak både før og etter regimets fall.
Kjøp 'Saddams fortrolige' av Ala Bashir fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Innbundet 9788202233006 Kjøp Saddams fortrolige. Fra losjeplass som Saddams lege har Ala
Bashir ikke bare observert og fulgt de storpolitiske begivenhetene i Bagdad. Også regimets. Saddams
fortrolige (Nedlastbar lydbok) av forfatter Ala Bashir. Biografier. Pris kr 149. Saddams fortrolige (Innbundet)
av forfatter Ala Bashir. Biografier. Pris kr 399. Bla i boka.

Saddams fortrolige (Nedlastbar lydbok) av forfatter Ala Bashir. Lydbøker voksne. Pris kr 149. Ala
Bashir/Lars Sigurd Sunnanå "Saddams fortrolige" Cappelen forlag 2004. For den som måtte forestille seg at et
diktatur, med alle dets mangler, tross alt er mer. Fra losjeplass som Saddams lege har Ala Bashir ikke bare
observert og fulgt de storpolitiske begivenhetene i Bagdad. Også regimets og presidentfamiliens in Vår pris
363,-(portofritt). Idet Midtøsten-korrespondent Lars Sigurd Sunnanås tid som NRK-korrespondent er omme,
blir han kontaktet av Saddam Husseins livlege, Ala.
På disse sidene kan du se hvilke bøker vi har i vårt lager på Lunde. Du kan gjerne bestille bøker her, og hente
dem i Vanse eller på Lunde. Saddams krigskirurg.
Lest, sett hørt. Eline Feiring (Se biografi) Se alle artikler. Eline Feiring. Email: eline.
feiring@legeforeningen.no. Tidsskriftet. Artikkel.

