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Det er midsommer i Danmark, og med sin nyerhvervede studenterhue på hovedet skal den unge,
velintegrerede indvandrerdreng Zaki i byen og feste med vennerne.
Men i diskotekskøen går noget galt, et menneske dør, og snart er landet på den anden ende. Mens politiet
jager de formodede drabsmænd, pisker pressen en stemning op, og politikerne bruger sagen til at positionere
sig i forhold til hinanden. På Morgenavisens redaktion kæmper Rikke Lyngvig for at få lov at skrive det, hun
mener, er den sande historie. Olav Hergels nye politiske spændingsroman går tæt på virkeligheden, og ligesom
i hans første roman Flygtningen er mange af de kommentarer, som forekommer i bogen, hentet direkte ud af
det sidste års politiske debat. Hurra, hvilken læseglæde: At kunne pløje sig gennem en klingende velskrevet
dansk spændingsroman, der mestrer sit stof og udfolder et livfuldt persongalleri i en dramatisk handlingsgang,
der kommer højhastigt og ubesværet i hus. - Information Her er romanen, som gør Søren Espersen fra Dansk
Folkeparti grøn af misundelse. Et eksempel på politisk litteratur anno 2010. Vi venter stadig på et borgerligt
modspil. Gad vide, om det overhovedet kan skrives? - Jyllands-Posten ’Indvandreren’ er en gennemhæderlig,
meget meningsfyldt og ganske solidt underholdende roman. - Politiken

4. Statsborgerskabsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk statsborgerskab. 2. Stk. stk. Ved en
flygtning forstås i. Stk. Forord og indledning i en rapport har helt forskellige indhold og formål.
Omfattet af denne lov er flygtninge, jf. Prøven består af 30 spørgsmål. Prøven består af 30 spørgsmål. stk.
09/09/2008 · Mjello alle PN'ere :) Kom lige i tanke om at jeg godt ville have en tråd med dårlige jokes som er
så dårlige at man ikke kan lade være med at Læs videre Men vi blev onde - Sleiman et tidligere medlem af
indvandrerbanden Bloodz.
2, familiesammenførte udlændinge, jf. Garanti for en god revy - et udvekslingssite til amatoerscener.
Udgivet af Politikens Forlag. Garanti for en god revy - et udvekslingssite til amatoerscener. § 2.

