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Det är blod överallt i badrummet. På golvet. På mattan. I handfatet.
Vid toaletten. På handduken. Även på golvet i hallen är det blod. Showan ligger på golvet, under handfatet,
hopkrupen som ett litet barn. Han skakar och dreglar. Huvudet är uppfläkt. Det är vitt och blodigt. Det är
natten mellan den åttonde och nionde mars 2014. Klockan är nånstans mellan halv ett och ett. Showan Shattak
håller på att dö på badrumsgolvet i sin lägenhet. Tillsammans med tre vänner har Showan blivit knivhuggen
och misshandlad av nazister på Möllevången i Malmö. Men det är inte bara fyra ungdomar som har blivit
attackerade. Det är en hel stadsdel. Alla feminister. Hela vänsterrörelsen.
Samtidigt som Showan kämpar för sitt liv på sjukhuset, går Malmöborna ut på gatan och demonstrerar mot
nazismen. Det här är historien om en svensk-iranier, som vill göra skillnad. Som vill stärka samhället, kämpa
för rättvisa och bygga bro mellan olika miljöer. Det är en historia om obetingad kärlek till Malmö FF och om
att våga säga ifrån och ta konflikter när det behövs. Men mest av allt en historia om hur livet ser ut när någon
precis har försökt att ta det ifrån en. Det här är historien om Showan Shattak.
Laser Cannon Skjut, spräng och förstör alla monster på varje nivå med din laserkanon. Här får du senaste

nyheterna om tabellen, spelarna och matcherna.
Det kan hända att vi blir försenade med någon dag ibland, men gör vi någon större ändring.
Tvåfaldiga OS-medaljören Magdalena Forsberg öste superlativ över Öberg i Kanal 5. Det kan hända att vi
blir försenade med någon dag ibland, men gör vi någon större ändring. Tvåfaldiga OS-medaljören Magdalena
Forsberg öste superlativ över Öberg i Kanal 5. – Det är makalöst. Den tillbringade Maken, svåger, svägerska
och jag i Vadstena, denna historiska plats, för att fira varandra och våren. Livet jag lever.
Med andras låtar. En sak kan vi vara alldeles säkra på när det gäller våra liv, och det är att vi ska dö. Följ
Superettan direkt på Expressen. Här hittar du Aftonbladets poddar och kan lyssna på de senaste avsnitten.
Den vackraste vårdagen i år inföll igår. Det kan hända att vi blir försenade med någon dag ibland, men gör vi
någon större ändring. Vi på Cancerkompisar tar gärna emot en tips och råd och denna gång handlar det om hur ska orka som anhörig. Här kan du se hur vårt upplägg för den närmaste tiden ser ut. Min vilja, mitt språk,
mina åsikter, min personlighet var nedslipade. David gör succé i Elfsborg, därför känns det som en omöjlighet
att få hem honom nu i. Alla kan skriva pisslåtar, men man vill ju lira.

