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”Yacoubians Hus er en roman, som ingen elsker af romaner vil kunne lægge fra sig uden at elske romaner
endnu højere […]. Aswany skriver på et niveau, som hæver ham op i verdenslitteraturen. Denne egypter er en

Balzac med sans for den store menneskelige komedie. Yacoubians Hus er en af de mest solgte romaner i
Mellemøsten nogensinde […]. Nu er den her, og ingen bliver skuffet. Sikken et hus, Yacoubinas hus.” –

Politiken En sprudlende roman om sex, religion, politik, penge, magt, afmagt – og kærlighed. Aswany tegner
et enestående, farverigt og kompromisløst portræt af livet i det moderne Kairo – et modsætningsfuldt sted,
hvor de rige og magtfulde udnytter deres position, og hvor bestikkelse og korruption er en del af hverdagen.
Romanen er elegant komponeret med Yacoubians Hus som samlingspunktet. Yacoubians hus er en smuk,

gammel bygning i det centrale Kairo, hjemsted for en blandet skare af mennesker, fra rige forretningsfolk og
fornemme aristokrater til fattige arbejdere, som har indtaget værelserne på bygningens tag. Skæbner væves

sammen på kryds og tværs til en farverig mosaik. Det er barsk, smukt, fortvivlende, rørende og
sindsoprivende, men alt imens ligger hverdagens rytme som en beroligende puls under denne usædvanlig
charmerende og intense roman. Yacoubians Hus har tryllebundet den arabiske verden og har ligget på

bestsellerlisterne i Egypten siden udgivelsen i 2002. “En charmerende og forrykt blanding af folkekomedie
og samfundsskildring, hvinende satire og hårdhændet alvor, latterbrøl og knugende forfærdelse.” - Jyllands-
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