Zahira
Kategori:

Børn og unge

Sprog:

Dansk

Udgivet:

23. februar 2018

Forfatter:

Palle Schmidt

Forlag:

Høst & Søn

ISBN:

9788763854771

Zahira.pdf
Zahira.epub

Da deres storesøster Zahira bliver dræbt, tvinger det de to brødre Janus og Sami ud i et desperat hævntogt. Og
deres far er på listen over de mistænkte. Palle Schmidt har skrevet endnu en barsk ungdomsroman i en
realistisk setting, denne gang en vaskeægte mordgåde. De to brødre, der skiftevis fortæller hvert kapitel i
bogen, er dog ikke de helte, vi er vant til at se i detektivhistorier. Men hvad de mangler i erfaring, har de til
gengæld i motivation.
Citat fra bogen: »Janus stod bare og gloede på ham, udfordrede ham. De havde været i slagsmål masser af
gange, selvfølgelig. Det var bare altid endt med, at Sami lå presset ned i gulvet eller asfalten eller røg på
skadestuen.
Ikke en eneste gang i sine femten år havde Sami fået Janus til at rokke sig det mindste, uanset hvor hårdt han
havde slået til ham. Det kunne ikke svare sig at prøve nu. Janus satte sig ned på hegnet. Virkede pludselig
opgivende, træt. “Hvad skete der, Sami? Hvad skete der med vores søster?« Pressen skriver: »Zahira er
skrevet på en god idé og indledes som en Olsen-banden-film. Janus kommer ud af spjældet, hvor lillebror
Sami uden kørekort og i nystjålet bil holder klar til at hente ham […] De to brødre tonser sig igennem scener

af opklaring med skiftende held. De får både tæsk og oplysninger om søsterens liv. Det ligner et mord, men
hvem er morderen? Palle Schmidt har skrevet en historie, der griber om struben. « ***** - Steffen Larsen,
Politiken »Det er en virkelig god bog, hvor siderne næsten læser sig selv. Fortællingen har et spændende plot
og fortælles i et tempo, som holder læseren fanget gennem hele bogen. En god læseoplevelse med et godt plot,
masser af action og et interessant persongalleri. Bogen anbefales varmt. « - Henrik Munch Jørgensen, Lektør
»Zahira er let at læse og rummer en spænding der effektivt trækker læseren igennem romanen […] Hele
romanen er præget af dystopi og giver et lidt håbløst portræt af det Danmark, der propper mennesker ind i
klicheer. Zahira skulle have været den der symboliserer adgangen til middelklassen. Udsigterne er mørke i
lang tid, men slutningen giver en slags håb for fremtiden.« ***** - Birte Strandby, Bogvægten »Jeg synes det
er god bog, der giver en fin beskrivelse af hvad der kan drive unge til desperate handlinger, og så er den
velskrevet […] Jeg mener den vil egne sig godt til klasselæsning, da den er glimrende som udgangspunkt for
nogle holdningsdebatter, samtidig med at den er spændende læsning.« - Ulla Weishaupt, Bogrummet
school servery by Ministry of Education, Sri Lanka in 201o. Mayoreo y Menudeo. Productos de Calidad a tu
gusto y a tu medida . *FREE* shipping on qualifying offers. Thinking of names. Complete 2018 information
on the meaning of Zahira, its origin, history, pronunciation, popularity, variants and more as a baby girl name.
Aquí encontrará ropa infantil y accesorios para niña, además de nuestra ya conocida linea de artesanías
navideñas para decorar su hogar, todo esto al mejor precio, personalizamos nuestros productos a su gusto y
medida si así. Productos de Calidad a tu gusto y a tu medida . Abdul Azeez and Arasi Marikar Wapchie
Marikar who were both encouraged by … Nude pictures of Zahira Fuchsenthaler Uncensored sex scene and
naked photos leaked. * Promociones Habitat podrá realizar las modificaciones que estime necesarias por
exigencias de orden técnico, jurídico o de disponibilidad, sin que supongan minoración de las calidades
previstas. Productos de Calidad a tu gusto y a tu medida .
Mayoreo y Menudeo. Mayoreo y Menudeo.
Watch the Purifying Neem Face Wash TV Commercial. Speaking to the Sunday Observer, the Minister
stated that discussions and evaluations carried out by the committee appointed to look into the continuity of
the government, headed by Minister of Special … Sri Lanka News by LankaPage. Scopri il mondo di
Mercatopoli Bussolengo, l'evoluzione più moderna del negozio dell'usato: siamo vicini alla Grande Mela.
Zahira tantsutrupp pakub erinevaid esinemisprogramme: kõhutants, mustlastants, hispaania tants, bollywood,
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