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Medusas øje Lasse Bak S\u00f8rensen Hent PDF Grantræerne farvedes af et glødende, dansende lys. Huset
stod i flammer! Og der var mennesker derinde! Levende eller døde! Som de havde pligt til at forsøge at redde
ud. Jo kunne ikke høre bilen på grund af brølet fra flammerne, men hun så lyskeglen og borede ansigtet ned i
den bløde skovbund. Da bilen var forsvundet, løb Jonathan op mod huset. Mag fulgte lige i hælene på ham.
Jo ville også rejse sig, men hun kunne ikke … og hun kunne høre og se, at det var lige meget … vinduerne
eksploderede og varmen … Det så ud som om Jonathan og Mag ramte en usynlig mur, der kastede dem

tilbage. De 15-årige tvillingesøstre, Mag og Jo, synger i Roskilde Domkirkes pigekor. Efter en korprøve hører
de en skræmmende samtale mellem en kirketjener og en præst. En samtale om flygtninge og dødstrusler.
Tvillingernes nye viden åbner en afgrund under deres trygge teenageliv. Sammen med vennen Jonathan
tvinges de til at tage to svære og livsfarlige valg. Bør de trodse love og myndigheder i en retfærdig sags

tjeneste? Tør de sætte sig op mod en organisation, der ikke tøver med at dræbe?
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