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Drengen fra Agadir Ditte Birkemose Hent PDF Mod sin vilje overtales Kit Sorel af en nær ven til at finde

Mehdi, en af hans gamle elever der er sporløst forsvundet. I den senere tid er han blevet mere og mere radikal
i sin religiøse overbevisning, og meget tyder på, at han er ved at blive involveret i en islamistisk terrorcelle af
unge mænd, der samler sig omkring den karismatiske imam Omar bin Malik fra London. Sporene fører Kit til
Mehdis familie i Marokko. Her møder hun et mandsdomineret samfund fuld af fortielser, og inden længe er
hun hvirvlet ind i et spind af familiehemmeligheder, frygt og løgne, hvor ingen synes indstillet på at hjælpe.

Men blandt Marokkos undertrykte kvinder er der også stærke kvinder, og da en af disse afslører en
overraskende sandhed, kastes der pludselig et helt nyt lys over sagen.
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