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Shingal Tore Rørbæk Hent PDF Forlaget skriver: Shingal er en grafisk fortælling om det 73. folkemord
begået mod ezidierne, et religiøst mindretal, der lever i det nordlige Irak. I august 2014 vendte deres

muslimske naboer og de kurdiske soldater, som ellers skulle beskytte dem, ryggen til, da islamisk stat udførte
et koordineret angreb med det formål at udslette mændene og gøre kvinderne til slaver for det islamiske
kalifat. Dette resulterede i et dramatisk flugtforsøg til det nærliggende bjerg Shingal, der med sine stejle
skråningerne gennem tiderne har fungeret som et beskyttende helle for ezidierne. 50.000 mennesker blev

fanget på toppen af bjerget i den kvælende sommervarme uden adgang til vand eller skygge. 

Shingal er baseret på grundig research lavet i det nordlige Irak, hvor massakren fandt sted. Den
fiktionaliserede fortælling er baseret på vidneudsagn fra overlevende, og den dykker ned i en historie, som

ikke før er blevet fortalt. Det er en fortælling om bedrag og religiøs fanatisme, men også om mod,
selvopofrelse og medmenneskelighed.
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