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Vi skal have nye navne NoViolet Bulawayo Hent PDF Forlaget skriver: I Zimbabwe har borgerkrigen hærget,
og pigen Darling må navigere i en skrøbelig og voldelig verden. Den landsby hun boede i er blevet ødelagt af
paramilitære grupper, og hun bor nu i slumbyen Paradise. Her fordriver hun tiden med vennerne Stina, Chipo,

Godknows, Sbho og Bastard. De opfinder deres egne lege, stjæler guavaer og prøver at få babyen ud af
Chipos mave.  

Men Darling har en tante i USA - hun har en mulighed for at slippe væk. Som stor teenager rejser Darling til
det forjættede land. Kun for at finde ud af at hendes muligheder som immigrant er stærkt begrænsede.

NoViolet Bulawayo (1981) er født og opvokset i Zimbabwe. Hun underviser i dag på Stanford Universitetet i
Californien. Vi skal have nye navne er NoViolet Bulawayos debutroman. Forfatteren har modtaget en lang
række priser for romanen, bl.a. 2014 Hemingway/PEN prisen for bedste debutroman. I 2013 var romanen

shortlistet til MAN Booker prisen.
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