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Solsortesletten Torben Poulsen Hent PDF 16-årige Goshy overlever mirakuløst en massakre i landsbyen
Basjac, men bliver såret og flygter sammen med sin ét år yngre bror Mithat og hunden Sinbad igennem det

krigshærgede Kosova.Hunden bliver skudt af serbiske militssoldater, og de to brødre søger tilflugt i en serbisk
landsby, hvor en gammel kone, Mara, og hendes barnebarn Ljilja hjælper Goshy med at komme til

hægterne.Brødrenes veje skilles, da Mithat slutter sig til oprørshæren UCK, og Goshy må på egen hånd
forsøge at finde sin mor og sine to mindre søstre - og ikke mindst Rebeka fra landsbyen, som han er

hemmeligt forelsket i.Undervejs bliver Goshy taget til fange af Arkans frygtede Tigre og bragt til en lejr, hvor
unge piger og drenge holdes fanget. Det lykkes Goshy at flygte - og finde Rebeka. Men hun har helt forandret

sig og stiller Goshy over for hans livs sværeste valg.Læs mere om forfatteren på dette
link:http://www.litteratursiden.dk/sw6232.asp
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