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Hvor taler du flot dansk! Abdel Aziz Mahmoud Hent PDF Forlaget skriver: Han er journalist, kendt fra tv - og
vil bare gerne have lov til at være . ligesom alle andre danskere. Men Abdel Aziz Mahmoud er muslimsk

flygtning. Oven i købet af første generation, og han kan ikke længere holde sin mund.

Hvor taler du flot dansk! er et dynamisk, humoristisk og bevægende indspark i den skarpladte debat om
indvandrere og integration. Med udgangspunkt i sine egne og sin families erfaringer efter 30 år i Danmark

sætter Abdel fokus på alt fra sin mors desperate forsøg på at lære de danske naboer at kende til det
tragikomiske i konstant at blive rost for sin fine udtale.

Hvor taler du flot dansk! er en tankevækkende bog om, hvordan det er at elske Danmark - og alligevel ofte
føle sig som en uønsket gæst. Men det er også en fortælling om, at succesfuld integration kan lykkes, at det
kræver hårdt arbejde, nysgerrighed samt en god portion selvironi og humor fra begge sider af ligusterhækken

i kulturmødet mellem vestlige og arabiske traditioner.
 

Bogen vil blive bakket op af en massiv kampagne ikke mindst på de sociale medier, hvor Abdel er en
anerkendt og markant debattør i integrationsdebatten.
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