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Voldens historie Édouard Louis Hent PDF Forlaget skriver: Jeg mødte Reda julenat. Klokken var omkring fire
om morgenen, og jeg var på vej hjem fra en middag hos mine venner. Han passede mig op på gaden, og jeg
endte med at invitere ham med op i min lejlighed. Her fortalte han mig om sin barndom og om dengang, hans
far kom til Frankrig efter at være flygtet fra Algeriet. Vi tilbragte resten af natten sammen, vi snakkede og

grinede. Omkring klokken seks om morgenen tog han en pistol frem og sagde, han ville dræbe mig. Han råbte
og skreg, prøvede at kvæle mig, voldtog mig. Dagen efter begyndte det retslige og medicinske efterspil.

Senere betroede jeg mig til min søster. Og jeg hørte hende genfortælle historien på sin egen måde.
Ved at tænke tilbage på min egen barndom, men også på Redas og hans fars liv, ved at reflektere over
emigration, racisme, fattigdom, begær og traumer vil jeg forsøge at forstå, hvad der skete den nat. Og

herigennem opridse en historie om vold.
E.L.

Édouard Louis (f. 1992) debuterede som 21-årig med den selvbiografiske roman Færdig med Eddy
Bellegueule. Romanen tog hjemlandet Frankrig med storm og er siden blevet oversat til mere end 20 sprog.
Voldens historie er hans anden roman. Édouard Louis studerer til daglig sociologi ved en af Frankrigs fineste

højere læreanstalter, École Normale Supérieure. Han bor i Paris.

"Voldens historie er endnu mere vellykket end forgængeren; på én gang kontrolleret og dybt rystende, og
ubønhørligt stærk."

Le Monde  

"Rå og foruroligende"
Libération
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