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Zahira Palle Schmidt Hent PDF 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?”«
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