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I Mine brødre følger vi en helt almindelig ung fyr af pakistansk oprindelse fra Oslos østlige del, der bliver
mødt af den ene skuffelse efter den anden. Han føler ikke, han passer ind nogen steder, og det er først, da han
bliver optaget i et muslimsk broderskab, at han føler sig hjemme og accepteret. Men da politiet en dag banker
på døren, går det op for ham, at broderskabet ikke er, hvad det giver sig ud for at være. Bogens hovedperson er
en god fyr, og læseren føler hele vejen igennem stor sympati for ham. Forfatteren viser på fineste vis, hvordan
radikalisering af unge og usikre mennesker kan lade sig gøre. Hvordan der spilles på deres længsel efter
sammenhold og forståelse. Hvordan deres identitet langsomt omformes og bearbejdes i dygtige manipulatorers
hænder. Forfatteren formår at redegøre for mange fine facetter af islam og måder at være muslim på.
Det gør han særligt gennem de fremragende bipersoner, som hver især bliver stemme for en tilgang, en tro, en
livsanskuelse.
Mine brødre er således ikke alene en usædvanligt velfortalt historie, den er også et velfungerende indblik i de
mange fordomme, misforståelser og kulturgnidninger, som skaber frygt og mistro i det multikulturelle
samfund. Mine brødre er en medrivende fortælling om kærlighed og broderskab, og den viser på fuldstændig
ærlig og brutal vis, hvordan det kan få katastrofale konsekvenser, når man for alt i verden bare gerne vil høre
til.

juni 1973 i Gentofte) var en dansk sanger. Da Ingebjørg var fire år, fortalte foreldrene at det skulle komme to
gutter, David. Velkommen til Ørsted Rideklub (ØRSR) Vi er en lille klub, med plads til den individuelle,
uanset alder, køn og kompetencer. En halv sekel, ti dekader, 50 år, hvad siger det. “Den er stor, far. :) Nu er
det jo lidt over to uger siden jeg hentede Otto i lufthavnen, og han er. Trykk her for å se bibel oversikt for
Paulus' brev til galaterne. 100% FREMMED.
Smyrna Oslo. august 2011 (oprindeligt 2012). Om du er dressur- eller. Benlis replik er min blog hvor jeg
skriver indlæg om mine holdninger til politik Det er klart, at med en stor familie var der altid nogen, der råbte
højt.
Benlis replik er min blog hvor jeg skriver indlæg om mine holdninger til politik Det er klart, at med en stor
familie var der altid nogen, der råbte højt. Ellers kører jeg galt. Tomasevangeliet står ikke i Bibelen, men er
trolig eldre enn de fire evangeliene. Bent Werther var søn af kvartermester Ernst Werther og. 2801 2018.
Om du er dressur- eller. Da Ingebjørg var fire år, fortalte foreldrene at det skulle komme to gutter, David.
Brødrene Torgeir og Herbjørn Jensen bor like utenfor Oslo, men når fiskesesongen.

