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Swing Time Zadie Smith Hent PDF Forlaget skriver: To piger fra det nordvestlige London drømmer om at
blive dansere, men kun den ene har talent. Den anden er optaget af rytme og tid, af sorte kroppe og sort
musik, at hvad det vil sige at høre til og være fri. De to piger udvikler et tæt, men aldrig ukompliceret

venskab, som ender pludseligt, da pigerne er i begyndelsen af tyverne. Et venskab som de aldrig genoptager,
men som de heller ikke kan glemme. Tracy bliver professionel danser, mens fortælleren lægger barndommens
arbejderkvarter bag sig og rejser verden rundt som assistent for Aimee, en verdenskendt popstjerne. Men da

deres vejere senere krydses, har de begge forandret sig. Med Swing Time har Zadie Smith skrevet en
sprudlende og globaliseret samtidsroman om venskab og store drømme, om dans og musik og rødder, der
ikke slipper så let. Zadie Smith regnes for en af Englands, måske hele den engelsksprogede verdens, største
nulevende forfattere. Swing Time blev en omgående bestseller i både England og USA og var en af 2016’s
bedst anmeldte bøger. "En fantastisk læseoplevelse. Zadie Smiths hidtil bedste roman." – The Guardian

“Ekstraordinær... En historie, der både er intim og global.” – The Washington Post “Mesterlig… en ambitiøs,
opslugende roman… der udtrykker vise og dybtfølte idéer om, hvad der gør os til dem, vi er” – The Times
“En gang imellem kommer der en roman, der minder os om, hvorfor vi har brug for romaner” – Vogue
“Oplyst og oplysende… Smith er en stilistisk mester” – USA Today “Hun har aldrig skrevet bedre.
Dialogerne sidder lige i skabet, den komiske timing er mesterlig. Men der er også plads til skarpe

kommentarer om race, køn, klasse, berømmelse og magt” – Telegraph “Jeg er lige blevet færdig med Zadies
nye roman, Swing Time, men lever stadig i dens skyggeverden… Romanens knivskarpe klarhed gemmer på

en dyb eksistentiel angst” – New York Times
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intim og global.” – The Washington Post “Mesterlig… en ambitiøs,
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den komiske timing er mesterlig. Men der er også plads til skarpe
kommentarer om race, køn, klasse, berømmelse og magt” –
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Time, men lever stadig i dens skyggeverden… Romanens knivskarpe
klarhed gemmer på en dyb eksistentiel angst” – New York Times
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