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Broderen Joakim Zander Hent PDF Broderen er en stærk og tankevækkende thriller. To søskende vokser op i
en svensk forstad, om barndom og knuste drømme. Den ene søger lykken i New York, den anden i

Mellemøsten. De bliver indhentet af begivenheder, der er større end dem selv.

Det er ikke let at få øje på nogen mening med livet i den forstad, hvor Fadi og Yasmine vokser op.
Fremtidsudsigterne er grå, og håbet om en bedre tilværelse så tyndt at det næsten er usynligt. Som teenager

laver Fadi et bræk, søsteren Yasmine får skylden og flygter efterfølgende til New York med sin
kunstnerkæreste.

Samtidig, i London, har Klara Walldéen fået arbejde på et forskningsinstitut med end lyssky agenda. Hendes
PC bliver hugget, og kort efter bliver en af hendes kollegaer skubbet ud foran et tog. Klara må tilbage til

Stockholm.

I løbet af et par varme dage i august krydses Yasmines og Klaras veje. De er begge havnet i en situation, hvor
folk med stærke interesser er villige til at gå over lig for at nå deres mål.

 

Broderen er en stærk og tankevækkende thriller. To søskende vokser
op i en svensk forstad, om barndom og knuste drømme. Den ene
søger lykken i New York, den anden i Mellemøsten. De bliver

indhentet af begivenheder, der er større end dem selv.

Det er ikke let at få øje på nogen mening med livet i den forstad,
hvor Fadi og Yasmine vokser op. Fremtidsudsigterne er grå, og håbet

om en bedre tilværelse så tyndt at det næsten er usynligt. Som
teenager laver Fadi et bræk, søsteren Yasmine får skylden og flygter

efterfølgende til New York med sin kunstnerkæreste.

Samtidig, i London, har Klara Walldéen fået arbejde på et
forskningsinstitut med end lyssky agenda. Hendes PC bliver hugget,
og kort efter bliver en af hendes kollegaer skubbet ud foran et tog.

Klara må tilbage til Stockholm.

I løbet af et par varme dage i august krydses Yasmines og Klaras
veje. De er begge havnet i en situation, hvor folk med stærke
interesser er villige til at gå over lig for at nå deres mål.
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