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BESKRIVNING

»Tänker man bara läsa en enda bok detta decennium, bör det bli denna. Betyg: 5 av 5.« BTJ I Jag är Adua
får vi följa tre personer som lämnar Somalia för Italien under tre olika historiska perioder: den italienska
kolonialismen, Somalia på 1970-talet och nutiden, då Medelhavet har förvandlats till en grav under öppen
himmel.Zoppe lockas till Rom för att arbeta som tolk under trettiotalet och blir ett verktyg i Mussolinis
imperiebyggnad italienska Östafrika. På sjuttiotalet flyr hans dotter Adua den socialistiska diktaturen i
Somalia till Rom med drömmar om att bli filmstjärna, en ny Marilyn Monroe. Men villkoren för en svart
kvinna i den tidens italienska filmindustri är hårda, och efter illa betalda roller i mjukporrfilmer som
bryter ner hennes själ och kropp fastnar hon i Rom och åldras i ensamhet och självförakt. I en kombination
av barmhärtighet och behov av närhet och uppskattning gifter hon sig med Titanic, en mycket ung somalier
som kommit illegalt i gummibåt över Medelhavet.Jag är Adua är en högaktuell roman som sätter frågor
om migration, rasism, tillhörighet och identitet på sin spets. IGIABA SCEGO är författare och journalist,
född i Rom 1974 av somaliska invandrare. Hon har blivit en uppmärksammad röst i den italienska
samtidslitteraturen, inte minst för att hon sätter fingret på den identitetsproblematik som många med
tillhörighet i två kulturer upplever. En av hennes artiklar om flyktingar som tvingas göra den livsfarliga
resan till Europa över havet, »Det är ingen tragedi, det är dråp« [2015], översattes till svenska och
publicerades i DN. Hon uppmärksammades också som en av tre starka italienska författare i Cecilia
Schwartzs artikel »Kvinnorna som tänjer på Italiens litteratur« i SvD under våren 2016. »Karaktärernas
levda erfarenheter är köttsliga, sinnliga med tydliga bilder och dofter. Den svenska översättningen av
Helena Monti är en fröjd att läsa. En viktig bok.« Calle Flognman, Tidningen Kulturen
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jag är... Alias - Sällskapsspel & Brädspel

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik. Jag som ärligt talat, och det
skäms jag över, alltid känner en viss ...

Jag är Adua - E-bok - Scego Igiaba (9789188681218) | Bokus

Veckans Vi gillar är Mitt inte så perfekta liv av Sophie Kinsella! ����� "En aktuell bok som skildrar
nutiden, hur man lever upp till någon man inte ...

Jag är Adua - Igiaba Scego - Bok | Akademibokhandeln

Gör en ring och gunga, börja sjunga, Nuuuu… LÅTTEXT Hallå, öppna ögonen - Det är fint, solen skiner
idag! Se upp för här kommer jag - Hejsan ...
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Jag är Adua
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