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Africana Thomas Boberg Hent PDF Forlaget skriver: Rebecca og Thomas har lige mødt hinanden og rejser
sammen til Etiopien, hvor hun skal på opgave som radiodokumentarist for Radio24syv. Rebecca har rødder
på kontinentet, hendes far er fra Ghana. Thomas føler sig rodløs, længes efter at lade sig omslutte af det
fremmede, det mangfoldige. De har rastløsheden til fælles, og den trækker dem mod hinanden og fra

hinanden, men gang på gang tilbage til Afrika, hvor de lytter til hinandens historier, og hvor unge stemmers
rå fortællinger om the backway, den dødsensfarlige rejse over det afrikanske kontinent mod drømmenes

Europa, kommer til at hjemsøge dem. Africana er en vild, flimrende og sansemættet roman om et
kærlighedsforhold, et kontinent og en måde at være til på: som rejsende. En fortælling om sort magi,

racisme, myter og kulter – om rejsefæller og hustlere, opdagelsesrejsende og backway-rejsende, om rejsende i
kunsten, i sindet og i Guds tjeneste, om dem, der tvinges til at rejse, og dem, der ofrer alt for det.
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