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Mambo i Chinatown Jean Kwok Hent PDF Forlaget skriver: En pragtfuld roman om kulturkonflikter og -
forskelle og om at overleve med det bedste fra to verdener.

Om at udvikle sig selv, at finde sit talent og sit selvværd - og om loyalitet, respekt og kærlighed.

Velresearchet, så man føler, man næsten selv står midt på dansegulvet.

Charlie Wong, 22 år, arbejder som opvasker på den samme restaurant, hvor hendes far laver nudler. Hun bor i
en lille lejlighed med sin far og lillesøster Lisa. Charlie og Lisa er under striks opsyn af deres far, som lever
på traditionel kinesisk vis og sværger til kinesiske traditioner og skikke, og pigerne får aldrig lov at bevæge

sig uden for de snævre rammer af New Yorks Chinatown.

Charlies mor var en berømt kinesisk ballerina, og Charlie har arvet en lyst til og talent for at danse, så da hun
får arbejde som receptionist på en velrenommeret danseskole, ændrer dette afgørende hendes tilværelse. Hun

må dog leve et dobbeltliv og holde sit nye liv skjult for sin far.

Men i takt med Charlies personlige udvikling og frigørelse, bliver Lisa mere og mere syg af en mystisk
lidelse.

Jean Kwoks egen baggrund er udgangspunktet for succesdebuten Midt imellem. Hun blev født i Hong Kong
og immigrerede til Brooklyn, New York sammen med sin familie, da hun var fem år gammel. Jean Kwok bor i

dag i Holland.
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