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efter

terrorangrebet i New York. Hjemme hos den algeriske
familie Chennoun i Nice udspiller sig et andet drama:
16-årige Mourad må sige farvel til sin ældste søster,

Dounia, der bryder med familien og traditionerne for at
leve som en fri, selvstændig og udearbejdende kvinde.
Mourad værste mareridt er at ende som en gråsprængt,
overvægtig ungkarl der bader i mors fritureolie og stadig
bor hjemme i en alder af 50+. Men skal også han bryde

med familiemønstret for at undgå det?
Da Mourad som nyuddannet skolelærer får job i Paris,
mødes han og Dounia igen efter ti års adskillelse, og et
opgør om indvandring, integration, identitet går i gang.

Mænd græder ikke er en skarp og humoristisk roman som
handler om at integration ikke kræver at man opgiver sig

selv for at blive som alle andre.
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