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Chicago Alaa al-Aswany Hent PDF Forlaget skriver: Forfatteren bag den succesfulde og kritikerroste
Yacoubians hus er tilbage med en pragtfuld roman om politik, sex og religion. Læg hertil lige dele venskab,

had, ære og ambitioner og det bliver en sprængfarlig cocktail.
Romanen foregår i Chicago blandt en mangfoldig gruppe arabere og amerikanere, hvis skæbner flettes
sammen på mesterlig vis. Egyptisk og amerikansk livsstil og kultur både forenes og kolliderer i denne

farverige og fascinerende fortælling.
Det går ikke stille for sig, når hverdages små dramaer må eksistere side om side med store drømme, og

Aswany har en vidunderlig evne til at gøre sine personer menneskelige; man mærker deres længsler og behov
så det gør helt ondt.

Befolket af en flok fængslende og troværdige personer kaster Chicago lys over den udfordring der ligger i at
forsøge at få to kulturer til at spille sammen på tilfredsstillende vis. Det er barsk, gribende, aktuelt og

tankevækkende - og det er smukt og originalt udført af en forfatter i verdensklasse.
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