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Hvor drømmene vender Faïza Guène Hent PDF Forlaget skriver: Ahlème har ikke de bedste kort på hånden.
Hun er 24 år og må klare sig med underbetalte småjob. Hendes mor er død, hun skal tage sig af sin gamle far
og holde styr på en lillebror der konstant roder sig ud i ballade.   Men Ahlème lever livet i den fattige forstad
til Paris med sine veninder og sin egen sorte humor. For selv om man ikke har permanent opholdstilladelse,

kæmper for at få et godt arbejde og er ulykkeligt forelsket, er det jo ikke forbudt at drømme.  

Faïza Guène (1985) debuterede i 2004 med romanen Kiffe kiffe i morgen  som siden er udgivet i 26 lande.
Guène er opvokset i en forstad til Paris som datter af algeriske immigranter. Ligesom debutromanen kredser

Hvor drømmene vender om at finde sin identitet mellem to kulturer. Skarp samfundskritik i Guènes
karakteristiske og stilsikre sprog - fyldt med gadeslang og kulsort humor.
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