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Danmark til Israel for at være sammen med sin meget yngre elsker, Sammy. Undervejs reflekterer hun over sit
liv og sin fortid, som er lige så kompliceret, som den er umulig at slippe for. Hun torturerer sig selv ved at
lede efter historier fra Auschwitz, hvor begge hendes bedsteforældre døde, og samtidig rejser hun rundt i

Israel med en barndomsven og gør lige så stille landet til en del af hendes selv og hendes identitet. Den polsk-
fødte og jødiske oversætter, litteraturanmelder og forfatter Janina Katz (1939-2013) har et omfattende dansk
forfatterskab bag sig. Med en magisterkonference i polsk litteraturhistorie og sociologi og oplevelserne fra 2.

verdenskrig i bagagen kom hun til Danmark i 1969. Hun debuterede 22 år senere, som 52-årig, med en
digtsamling. Temaerne i forfatterskabet spejler hendes tilværelses brud, tab og uforløste drømme, mens

traumerne behandles med en sjældent rå humoristisk lethed.
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lige så kompliceret, som den er umulig at slippe for. Hun torturerer
sig selv ved at lede efter historier fra Auschwitz, hvor begge hendes
bedsteforældre døde, og samtidig rejser hun rundt i Israel med en
barndomsven og gør lige så stille landet til en del af hendes selv og

hendes identitet. Den polsk-fødte og jødiske oversætter,
litteraturanmelder og forfatter Janina Katz (1939-2013) har et

omfattende dansk forfatterskab bag sig. Med en magisterkonference i
polsk litteraturhistorie og sociologi og oplevelserne fra 2.

verdenskrig i bagagen kom hun til Danmark i 1969. Hun debuterede
22 år senere, som 52-årig, med en digtsamling. Temaerne i

forfatterskabet spejler hendes tilværelses brud, tab og uforløste
drømme, mens traumerne behandles med en sjældent rå humoristisk

lethed.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Længsel på bestilling&s=dkbooks

