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Med hånden på rattet Manal Al-Sherif Hent PDFMed hånden på rattet er oversat fra den internationale

bestseller ”Daring to drive” – en gribende erindringsbog skrevet af Manal Al-Sherif, der blev en verdenskendt
aktivist ved et tilfælde. Manals fattige og ofte brutale opvækst i den hellige by Mekka giver et sjældent

indblik i saudiarabiske kvinders liv og hverdag. I sin tidlige ungdom var hun stærkt religiøs; hun brændte sin
mors modeblade og smeltede sin brors kassettebånd i ovnen, fordi fotografier og musik var Haram – forbudt
ifølge islamisk lov. Under sine universitetsstudier ændrede hun gradvist opfattelse, og i de følgende ti år blev
hun mere og mere opmærksom på den himmelråbende uretfærdighed og de ofte paradoksale restriktioner,

som fundamentalistisk islam tvinger kvinder til at leve under. Det fik hende til at starte kampagnen for at give
kvinder ret til at køre bil. Hun lagde en video af sig selv bag rattet ud på YouTube, og klokken to om natten
blev hun arresteret af Saudi-Arabiens hemmelige politi. Anklagen lød på: ”Kørsel i kvindelig tilstand.”Med
hånden på rattet er en intens, personlig beretning om en ekstraordinær kvinde, der kæmpede mod et helt

kongerige af mænd; en kvinde, der vovede at leve, drømme, elske – og ikke mindst køre bil – i et land, hvor
det hele er forbudt.
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