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Den skjulte dreng Katherine Marsh Hent PDF Fjortenårige Ahmed bor i en by, hvor ingen vil have noget med
ham at gøre. Han er flygtet fra et liv med utryghed og smerte i Aleppo i Syrien, og på den farefulde rejse til
Europa mistede han sin far. Nu kæmper han for at overleve på egen hånd i Bruxelles, men det er svært, for der
er ikke flere tilbage, som han kan stole på, og håbet om et godt liv er ved at svinde ud. Så møder han Max, en
trettenårig amerikansk dreng, som er ensom og fuld af hjemve. Max har det svært på sin nye skole og han ved
slet ikke, hvordan han kan komme til at passe ind i Belgien. De to drenges liv kolliderer ved et tilfælde, og de
ender med at udvikle et helt særligt venskab. Sammen trodser de alle odds og hjælper hinanden med at finde

en ny vej til et nyt og bedre liv. En hjertevarm historie om venskab, ukuelighed og hverdagens helte.
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