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BESKRIVNING
Den 2 mars 1998 blev tioåriga Natascha Kampusch överfallen och bortförd på väg till skolan. I över åtta
år hölls hon inspärrad i ett specialbyggt ljudisolerat källarutrymme hos en man vid namn Wolfgang
Priklopil. Fullkomligt utlämnad till förövarens nycker tvingades hon utstå såväl fysisk som psykisk
misshandel, utan att veta om hon någonsin skulle bli fri igen. När hon som artonåring slutligen lyckades
fly var hennes barndom över.Med 3096 dagar tar Natascha Kampusch tillbaka makten över sin egen
historia, från uppväxten och kidnappningen fram till utbrytningen och Priklopils självmord. Hennes
vittnesmål över åren i gärningsmannens våld är en berättelse utan enkla svar, som ger en unik och
utmanande inblick i fångenskapens psykologi. Insiktsfullt och drabbande beskriver Kampusch den
frihetsberövades vardag: hur överlevnadsinstinkten kan få människan att anpassa sig till de mest extrema
förhållanden, hur de fysiska betongväggarna omärkligt byts ut mot osynliga inre murar, och hur man som
offer påverkas av en tillvaro där förövaren är hela ens värld. I boken finns en mobilkod som leder dig ut på
nätet till en sida där vi har samlat bilder, filmat material och annat kring boken. Detta för att inte störa
läsningen och ständigt kunna uppdatera materialet kring boken.Översättare: Per Holmer,Formgivare: Jojo
Form AB
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
3096 dagar - Natascha Kampusch - pocket (9789174292268) | Adlibris ...
Pris: 54 kr. pocket, 2011. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken 3096 dagar av Natascha Kampusch
(ISBN 9789174292268) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid ...

Så plågades Natascha av sin kidnappare | Aftonbladet
3096 dagar (originaltitel 3096 Tage) är en självbiografi av Natascha Kampusch, som under åtta år satt
inspärrad i ett litet källarutrymme hos Wolfgang ...

3096 dagar | Adlibris
3096 DAGAR är den otäcka filmatiseringen av Natascha Kampuschs gripande självbiografi om åren i
fångenskap efter att hon som tioåring blev kidnappad. I rollen ...
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