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Der der Tommy Orange Hent PDF I dagene op til årets store begivenhed for indianerstammerne i Oakland,
den traditionelle dansefest, de kalder The Oakland Powow, følger vi ti vidt forskellige personer, mens de gør
sig klar til at spille hver sin rolle i festlighederne. Alle har de deres helt særlige grund til at være med, og
mens de forbereder sig, hver med sine drømme og forventninger, ambitioner eller bange anelser, ved ingen,

hvem af dem der vil overleve den ’store dag’.

En af dem drager af sted for at begå en forbrydelse, men han kan ikke gøre sig nogen forestillinger om, hvor
vanvittigt og tragisk den beslutning vil udvikle sig.

Tommy Orange har skrevet en skelsættende roman om vold og vanvid, en rå og usentimental roman. Men er
også en roman om styrke og sammenhold, en fortælling om, hvordan moderne indianere lever og måske

overlever i de store amerikanske byer i dag.

 

I dagene op til årets store begivenhed for indianerstammerne i
Oakland, den traditionelle dansefest, de kalder The Oakland Powow,
følger vi ti vidt forskellige personer, mens de gør sig klar til at spille
hver sin rolle i festlighederne. Alle har de deres helt særlige grund til
at være med, og mens de forbereder sig, hver med sine drømme og
forventninger, ambitioner eller bange anelser, ved ingen, hvem af

dem der vil overleve den ’store dag’.

En af dem drager af sted for at begå en forbrydelse, men han kan
ikke gøre sig nogen forestillinger om, hvor vanvittigt og tragisk den

beslutning vil udvikle sig.

Tommy Orange har skrevet en skelsættende roman om vold og
vanvid, en rå og usentimental roman. Men er også en roman om

styrke og sammenhold, en fortælling om, hvordan moderne indianere
lever og måske overlever i de store amerikanske byer i dag.
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