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Siwan og Josie Torben Poulsen Hent PDF "Så let som ingenting, ved at aktivere et nummer på en
mobiltelefon, kan han forvandle denne bus til et inferno af død og ødelæggelse. Moren med den lille pige,

den gamle kone og den unge fyr, de mobilsnakkende tøser, den lyshårede pige i det moderigtige tøj og alle de
andre svedende og intetsigende mennesker ... ingen vil kunne undgå deres skæbne, hvis han ønsker det. Han
er blevet udstyret med en næsten guddommelig magt over andres liv og død."Josie ser en benzinbombe blive
kastet ind gennem vinduet til sit klasselokale, og i den voldsomme brand der opstår, lykkes det hende at

redde en somalisk rengøringsassistent ud af flammerne. Hun har genkendt den ene af gerningsmændene. Det
er hendes egen kæreste Siwan. Hun forsøger at overtale ham til at melde sig til politiet, men da han ikke vil
stikke sine venner, dropper hun ham. I sin fortvivlelse søger Siwan tilflugt i Koranen, og gennem sin arabiske
svoger kommer han i kontakt med islamister, som har udset ham til en opgave der får benzinbombeattentatet
på skolen til at blegne i sammenligning. ”Siwan og Josie” handler om unge, fremmedgjorte muslimer, som i

deres søgen efter en identitet lader sig lokke af yderligtgående trosfæller, der drømmer om et islamisk
samfund. Men det er også en kærlighedshistorie om to unge fra forskellige kulturer. En dansk pige med en

kriminel fortid og en ung kurder, som er stærkt på vej ind i en kriminel fremtid.Torben Poulsen har skrevet en
række roste romaner om ”dem og os”, bl.a. Smilja-trilogien, ”Solsortesletten” og ”Allahs riddere”, som alle

med succes også er udkommet i Sverige.Denne bog bør læses af både unge og voksne.Læs mere om
forfatteren på dette link:http://www.litteratursiden.dk/sw6232.asp
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