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Gå væk, Ghana Taiye Selasi Hent PDF Gå væk, Ghana er historien om familien Sai, hvis gode liv falder fra
hinanden i løbet af én aften. Det er historien om en far, Kwaku Sai, der i 1960’erne rejser til USA fra Ghana

og bliver en højt respekteret kirurg, for senere at desillusioneres af en grotesk uret; om hans kone, den
smukke husmor Fola, som han efterlader sig; om deres ældste søn, Olu, der er fast besluttet på at genskabe det
liv, hans far skulle have haft; om tvillingerne, den forførende Taiwo og den anerkendte kunstner Kehinde, og
om den yngste datter, den usikre Sadie. Alle slynges de ad forskellige baner ud i verden. Indtil den dag en ny

tragedie rammer, og den splittede familien Sai igen føres sammen.

Gå væk, Ghana er en rig og bevægende fortælling om adskillelse og forsoning, der strækker sig over flere
generationer og kontinenter; en roman om knuste hjerter og de løgne og forbrydelser, som bliver begået i

kærlighedens navn.
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