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Med åbne øjne Rasmus Tantholdt Hent PDFMEDMENNESKESMUGLERE i Agadez. På tomandshånd
med Bashar al-Assad i en villa i Damaskus. I centrum af et sønderskudt Mosul, få timer efter byen blev revet
ud af Islamisk Stats greb. Til bryllupsfest i det svært tilgængelige Nordkorea. I hælene på de amerikanere, der
løftede Donald Trump ind i Det Hvide Hus. Med tapre drenge i Aleppos udbombede gader. På jagt efter den
russiske folkestemning. Og midt i optøjer i Jerusalem. RASMUS TANTHOLDT rejser ind i verdenshistorien,
mens den bliver til. Han opsøger krige og konflikter for at fortælle om de kvinder, mænd og børn, der står
midt i dem. Den journalistiske ambition, både i hans mangeårige virke som udenrigskorrespondent for TV 2
og i hans bøger, er at gå til alt og alle med åbne øjne og give plads til forskelligartede stemmer, især dem, vi

ikke hører så ofte.
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