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De toneangivende Hédi Kaddour Hent PDF Vi er et sted i Nordafrika i begyndelsen af 1920’erne, i den lille
fiktive by Nahbès som ligger ved Middelhavet i et fransk protektorat. I Nahbès møder vi Rania, en smuk ung
enke, hvis elskede mand gav sit liv for Frankrig i ”den store krig”. Hun er datter af en tidligere minister,

veluddannet og belæst, sympatiserer med oprørerne, og drømmer om en friere tilværelse.

Et amerikansk filmhold fra Hollywood kommer til byen for at optage en stumfilm om en ørkenkriger, og det
sætter på alle måder byen på den anden ende. Amerikanerne indtager nærmest Nahbés med deres frigjorte og
moderne livsstil. Filmoptagelserne i ørkenen uden for byen og amerikanernes tilstedeværelse får konflikterne

til at blusse op mellem arabiske traditionelle embedsfolk, franske kolonister og unge
selvstændighedshungrende nationalister, og vækker alle slags følelser fra begær til afsky.

Vinder af det franske akademis store romanpris i 2015.

»En stor verdensroman der indkapsler en hel epokes begivenheder, fra det koloniserede Nordafrika til det
besejrede Tyskland … Bogen fremmaner liv og skæbner med stor og letflydende sproglig rigdom, en

vidunderlig roman.« – LE MONDE

Hédi Kaddour, f. 1945 i Tunesien, er forfatter, oversætter samt professor i fransk litteratur ved New York
University i Frankrig. Han har både forfattet romaner og en række digtsamlinger.
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I Nahbès møder vi Rania, en smuk ung enke, hvis elskede mand gav
sit liv for Frankrig i ”den store krig”. Hun er datter af en tidligere
minister, veluddannet og belæst, sympatiserer med oprørerne, og

drømmer om en friere tilværelse.

Et amerikansk filmhold fra Hollywood kommer til byen for at optage
en stumfilm om en ørkenkriger, og det sætter på alle måder byen på
den anden ende. Amerikanerne indtager nærmest Nahbés med deres
frigjorte og moderne livsstil. Filmoptagelserne i ørkenen uden for
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unge selvstændighedshungrende nationalister, og vækker alle slags

følelser fra begær til afsky.
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fra det koloniserede Nordafrika til det besejrede Tyskland … Bogen
fremmaner liv og skæbner med stor og letflydende sproglig rigdom,

en vidunderlig roman.« – LE MONDE

Hédi Kaddour, f. 1945 i Tunesien, er forfatter, oversætter samt



professor i fransk litteratur ved New York University i Frankrig. Han
har både forfattet romaner og en række digtsamlinger.
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