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Marielas hus Anette Tamborg Hent PDF Forlaget skriver: ”I dag synes jeg næsten, der er magi i Marielas hus.
Der er ingen magi i at være ildeset og på bunden, heller ikke selv om man er sigøjner og kan danse flamenco
og spille guitar. Magien er opstået af vores møde, af glæden imellem os, det nye pust vi har tilført hinandens

liv. Måske er magien bare der, hvor man åbner sit hjerte.”

En dansk kvinde lejer sig ind hos sigøjnerkvinden Mariela i en andalusisk landsby i Sydspanien nogle år før
årtusindskiftet. Hun går på sprogkursus i Málaga og bliver hurtigt optaget i Marielas store familie. Især Alvo
på otte kaster sin kærlighed på hende. Landsbyens dagligliv belyses gennem fortællerens øvrige venskaber,
der spænder fra det bedre borgerskabs frankister til en kommunistisk arbejderklassefamilie. Marielas Hus er
en fortælling om at få sin selvforståelse spejlet i en fremmed kultur uden ekkorummet fra personer med ens

egen baggrund.
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