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Mens krigen raser i Syrien trodser en seksten-årig pige alle odds, og begiver sig ud på en livsfarlig rejse i
håbet om et nyt liv. Bag sig efterlader Nujeen Mustafa sig alt: sine forældre, sit hjem og alle sine ejendele, og

i seksten måneder risikerer hun sit liv på rejsen fra Syrien til Tyskland – bundet til en kørestol.

Inden krigen startede boede Nujeen med sin familie i en lejlighed. Hun kunne ikke gå i skole på grund af
spastisk lammelse, og tilbragte derfor dagene foran tv’et. For hende har den dramatiske flugt også været en

mulighed for et nyt liv, en mulighed for at kunne rejse sig fra kørestolen og lære at gå.

Med stort mod og en selvstændig stemme fortæller Nujeen sin historie. Det er et bevægende vidnesbyrd om
en af de største humanitære katastrofer i vores tid.
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Christina Lamb er en af verdens førende udenrigskorrespondenter, hun har skrevet flere bøger, herunder
bestselleren Jeg er Malala.
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