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Tavshedens tumult Kamal Ahmane Hent PDF Forlaget skriver: Kamal Ahmane er en modig mand. I
digtsamlingen kommer han ind på hele to meget omstridte og sårbare emner: For det første en kritik af

islamismen og dens foregangsmænd, og for det andet spørgsmålet om, hvad danskhed er, og hvornår man
med rette kalde sig dansk. Uanset hvad der sker ude i verden, forbeholder Kamal Ahmane sig digterens ret til

at udtrykke sig frit.
Den skarpspidsede pen er Kamals våben, og han er ikke bange for at bruge det. Han forbeholder sig retten til

at skrive om de emner, der optager ham, uanset hvor følsomme og tabubelagte, de måtte være.
Og han er en mand, der har set lidt af hvert. Han har selv erfaret, hvordan radikale islamister truer freden i
store dele af verden, samt hvordan det er at emigrere til et nyt land og kæmpe for at opnå accept som dansk

statsborger og individ.
Kamal Ahmane er algeriskfødt og opvokset i Kabylien, men flyttede i 2003 til Danmark. Siden da har han
gjort sig bemærket som alt fra islamkritisk avisskribent og journalist til lyriker. Han debuterede som digter i
2008 med digtsamlingen ´Bindeled," som kredser om de samme emner som ´Tavshedens tumult´. Kamal

byder ind med masser af samfundsrelevante tanker og mange interessante refleksioner over, hvad det vil sige
at være dansk, og hvad man forventes at have viden om, før man får sit eftertragtede rødbedefarvede pas.
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