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Vores elskede er fjender af staten.

En højaktuel roman om at sætte alt på spil for det man tror på – og for den man elsker.

Isma er fri. Efter morens død har hun alene taget hånd om sine tvillingesøskende, og nu hvor de er voksne,
kan hun endelig rejse fra London til USA for at genoptage sine studier. Men hun kan ikke lade være med at
tænke på Aneeka, hendes smukke og egenrådige søster hjemme i Wembley, eller på sin blide og kunstneriske

bror Parvaiz, der er rejst ud i verden for at følge sin egen drøm.

Da Parvaiz endelig giver lyd fra sig, er han på det værst tænkelige sted. Han har sluttet sig til en gruppe IS-
krigere i Raqqa. Samtidig dukker Eamonn op i søstrenes liv. Som søn af den britiske indenrigsminister, er der
store forventninger til ham, og da han og Aneeka indleder et forhold, vikles de ind i et spil, som er større end

dem selv, og som får dramatiske konsekvenser for begge familier.

En hjerteskærende og knivskarp roman om race og rødder, om forbindelser og forhold – til en sag, et land, en
elsket, en familie – fortalt gennem fem fascinerende synsvinkler
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Vores elskede er fjender af staten.

En højaktuel roman om at sætte alt på spil for det man tror på – og
for den man elsker.

Isma er fri. Efter morens død har hun alene taget hånd om sine
tvillingesøskende, og nu hvor de er voksne, kan hun endelig rejse fra
London til USA for at genoptage sine studier. Men hun kan ikke lade
være med at tænke på Aneeka, hendes smukke og egenrådige søster
hjemme i Wembley, eller på sin blide og kunstneriske bror Parvaiz,

der er rejst ud i verden for at følge sin egen drøm.

Da Parvaiz endelig giver lyd fra sig, er han på det værst tænkelige
sted. Han har sluttet sig til en gruppe IS-krigere i Raqqa. Samtidig

dukker Eamonn op i søstrenes liv. Som søn af den britiske
indenrigsminister, er der store forventninger til ham, og da han og
Aneeka indleder et forhold, vikles de ind i et spil, som er større end
dem selv, og som får dramatiske konsekvenser for begge familier.

En hjerteskærende og knivskarp roman om race og rødder, om
forbindelser og forhold – til en sag, et land, en elsket, en familie –

fortalt gennem fem fascinerende synsvinkler
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