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Kære dansker, denne bog er skrevet til dig, som ikke kender Afghanistan særlig godt og ikke ved så meget
om landet, men som interesserer sig for det. Den er til dig, som har en forestilling om Afghanistan med krig,
uro og ødelæggelser. Medierne har vist krigsbilleder og har sendt dårlige nyheder i de seneste 30 år. Men det
er ikke hele Afghanistan; landet har en lang og rig forhistorie bag sig. Det er ikke retfærdigt, at Afghanistan
kun bliver vist fra sin dårlige side, og at vi kun hører om ødelæggelser. Afghanistan har eksisteret i tusinder af

år, og i hvert et hjørne af landet kan man finde spor af fortiden, som er værd at blive set og læst om.

I Silkevejen præsenterer jeg med en række flotte billeder Afghanistans nutid og fortid, det eventyrlige land,
som er blevet brændt op i krigen, og som nu er dækket med aske. Vi følger Silkevejen og kommer rundt

omkring til de mange forskellige byer i landet, byer som engang var store markedspladser, hvor man handlede
med silkestoffer.

Taiba Sohaila var forfatter og journalist i Afghanistan. Hun kom til Danmark i år 2000 med sin familie. Hun
har skrevet digte, fagbøger om historie og skønlitteratur.
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