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Syv huse i Frankrig Bernardo Atxaga Hent PDF I junglen ved Congos kyst i 1904 går dagene meget
langsomt. Livet er kedeligt, åndeligt afstumpende og farligt, og Belgiens kong Leopold II’s militære

udsendinge fordriver tiden med at mishandle slaverne, som tapper gummi og fælder mahognitræer, der skal
sejles til Europa. I Belle Époqe-tidens Belgien leves det søde liv, mens udbytningen af kolonierne når nye,
grumme højder. Syv huse i Frankrig beskriver en af de mørkeste perioder i europæisk kolonihistorie, fortalt
med en satirisk selvfølgelighed, der blot understreger grusomhedernes lethed. Med andre ord: en meget sort
komedie. Bernardo Atxaga er en af det baskiske sprogs største nulevende forfattere med stor succes både
hjemme og ude. På dansk er tidligere udkommet succesromanerne Obabakoak og Harmonikaspillerens søn.
"Syv huse i Frankrig er en fornøjelig og skræmmende roman af en af Europas bedste romanforfattere. (...)

Atxaga er stadig mesteren af kompleks historiefortælling fortalt med bedragerisk enkelhed ..." - The
independent
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