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Vi har gjort det i hundredvis af år. Marcheret, kæmpet, råbt, døet, forandret, vundet og tabt ... Denne gang
bliver det anderledes. Denne gang kan vi skabe fremtiden på ny. 

Det er en moderne revolution. I Kairos gader. Et voldsomt oprør, der vil ændre historiens gang. Mariam og
Khalil, to unge aktivister, hvirvles ind i begivenhederne, opslugt af politisk passion og troen på forandring.
Deres liv bliver aldrig det samme igen. BYEN VINDER ALTID er en modig, følelsesmættet og højspændt
fortælling om idealisme og mod, om sammenhold og kærlighed – og om bristede illusioner og magtens
ubarmhjertighed. Omar Robert Hamiltons debutroman indfanger den egyptiske revolutions feberagtige
intensitet, fra masseprotesternes eufori til lighusets isnende kulde, og suger os med helt ind i oprørets

blødende hjerte. 

 “ ... jeg har sjældent læst en så hudløs og smertefuldt åben skildring af, hvordan det føles at satse alt, sit liv,
sine inderste håb og alle sine drømme på en forandring, der skal sætte alle fri – og så lide et uoverkommeligt

bittert nederlag.” – Carsten Jensen 
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