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★★★★★★Merete Reinholdt, Berlingske Tidende

Miraklernes Tid er en utrolig historie om at være på flugt, om løgne, sandhed og søgen efter lykken i et nyt
land. Den er oversat til en række sprog og vandt The Batchelder Award i USA, samt blev nomineret til

Deutcher Jugendliteraturpreis.

"Jeg var tolv år gammel, den dag tolderne fandt mig ved den franske grænse. Jeg havde sneget mig ind bag i
lastbilen og havde gemt mig mellem alle svinene. Jeg vidste ikke, at mit pas var falsk, og på nær et par få ord
talte jeg kun russisk. Jeg kunne ikke forklare, hvordan jeg var kommet hele vejen fra Kaukasus og her til
Frankrig, hvor menneskerettighederne og Charles Baudelaire blev født. Jeg havde mistet Gloria. Gloria

Boheme havde passet på mig, lige siden min mor forsvandt. Vi var på flugt og levede i konstant frygt, men
jeg havde følt mig hjemme sammen med Gloria. Jeg savner hende forfærdeligt meget, men jeg har stadig et

håb om at finde hende igen, kvinden med det store hjerte, der fortryllede mit liv."

 

“Læseren må overgive sig helt og aldeles ... Miraklernes Tid er en
sjældent smukt skrevet bog”

★★★★★★Merete Reinholdt, Berlingske Tidende

Miraklernes Tid er en utrolig historie om at være på flugt, om løgne,
sandhed og søgen efter lykken i et nyt land. Den er oversat til en
række sprog og vandt The Batchelder Award i USA, samt blev

nomineret til Deutcher Jugendliteraturpreis.

"Jeg var tolv år gammel, den dag tolderne fandt mig ved den franske
grænse. Jeg havde sneget mig ind bag i lastbilen og havde gemt mig
mellem alle svinene. Jeg vidste ikke, at mit pas var falsk, og på nær
et par få ord talte jeg kun russisk. Jeg kunne ikke forklare, hvordan
jeg var kommet hele vejen fra Kaukasus og her til Frankrig, hvor
menneskerettighederne og Charles Baudelaire blev født. Jeg havde
mistet Gloria. Gloria Boheme havde passet på mig, lige siden min
mor forsvandt. Vi var på flugt og levede i konstant frygt, men jeg
havde følt mig hjemme sammen med Gloria. Jeg savner hende

forfærdeligt meget, men jeg har stadig et håb om at finde hende igen,
kvinden med det store hjerte, der fortryllede mit liv."

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Miraklernes tid&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


