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Allahs riddere Torben Poulsen Hent PDF En dørmand stikkes ned foran et diskotek, og Samirstilles over for
sit livs sværeste valg: skal han holdehånden over sine palæstinensiske »brødre« ellervidne mod dem?Samirs
beslutning får drastiske følger, ikke kun for hamselv, men også hans familie. Faren beslutter at sende hamned
til sin fætter på Vestbredden, og Samir må forlade Aya,som han lige har lært at kende.I landsbyen Masha

kommer Samir til at opleve konfliktenmellem palæstinensere og israelere på nærmeste hold, oghan møder den
gådefulde Wafa. En dag dukker hendesjødiske veninde Rona uventet op, og hun inviterer Wafa ogSamir med

sig tilbage til Jerusalem.Under et sørgeoptog forsvinder Wafa sporløst, og sammeaften sprænger en ung
kvinde sig selv i luften på en restauranti den gamle jødiske bydel.Med tvivlen nagende i sindet rejser en
forandret Samir tilbagetil Danmark, hvor en ny og usikker tilværelse venter.Men måske også Aya.»Allahs
riddere« er ikke kun fortællingen om en ungpalæstinenser i Danmark. I tilbageblik møder vi tregenerationer
af Samirs familie og oplever i glimtpalæstinensernes korte og blodige historie.Og så kastes vi lige ind i de
aktuelle begivenheder påVestbredden og får sat ansigter på en konflikt, der kan væresvær at forstå.Torben

Poulsen har skrevet en rækkeroste ungdomsromaner, bl.a. »Polle,Pamela og det virkelige
liv«,»Solsortesletten« og trilogien om pigenSmilja og krigen i Bosnien, der ogsåhar vakt anerkendelse i

Sverige.»Allahs riddere« børogså læses af voksne.Læs mere om forfatteren på dette
link:http://www.litteratursiden.dk/sw6232.asp
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