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orienterede, superfremmelige Hassan bor i New York City og Berlin og Beirut og London og København.
Overalt falder han ind og forsvinder i mængden af hyperglobaliserede mennesker. Overalt hører han hjemme
uden nogensinde at føle sig hjemme, og overalt føler han sig omklamret, når han bliver modtaget med åbne
arme. BRUN MANDS BYRDE er en debutroman af Hassan Preisler. På én gang fandenivoldsk selvfiktion,
rablende udviklingsroman og kontroversiel samfundssatire. "Ualmindelig vellykket, avanceret og berørende
... Klingende skæg og skarp debutroman" - ***** (5 hjerter), Politiken "’Brun mands byrde’ er en bog, der
har manglet i den nationale danske bogreol. Nu er den her omsider. Vær så god at læse den." - ***** (5

stjerner), Berlingske "Hassan Preisler skriver knivskarpt hvirvlende SKIDEGODT ... Forbandet suveræn bog
... Ligner til forveksling årets debutant." - Weekendavisen "Hasan sætter problemer under debat, han kritiserer
debatten, og så skrider han af sted til et federe sted, til fiktionen ... vi er imponerede" - Information "Den

brune onkel Danny? Hassan Preisler debuterer med rablende roman." - BT
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