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BESKRIVNING

Efter morfaderns död, börjar den tysk-polska journalisten Nele Leibert utforska sin familjs historia. Hon
ger sig av på en resa som tar henne från Berlin till Polen och vidare till Galizien i dagens Ukraina. Där, vid
världens ände, måste allt ställas till rätta så att förbannelsen äntligen bryts.Vi får följa Nele på hennes resa
och parallellt berättar Sabrina Janesch en annorlunda historia om en familj som i krigets skugga fick fly
från Galizien när det blev en del av Stalins rike.Med en egen berättarröst skildrar Janesch hur den lilla
människan kommer i kläm när stormakterna delar upp världen under kalla krigets första dagar.Kattbergen
var 2010 års mest hyllade debut i Tyskland och Janesch tilldelades bl.a. Mara Cassens-priset och Anna
Seghers-priset för sin moderna magiska realism."Den här boken är värd många läsare", Günter
GrassBoktips i Go'kväll (vecka 44 2012)"En mycket givande bekantskap", SvD"Läs, njut och begrunda",
Mimmimaries böcker"Oundgänglig läsning för att förstå dagens Europa på ett djupare plan",Tidningen
Kulturen"Jag öppnade denna bok bara för att läsa några sidor och slukades helt uppav romanen", En trave
böcker"Nytt och angeläget", Benitas bokblogg"En ovanligt stark debutroman om ett omvälvande skede i
Europasmoderna historia", Norrköpings Tidningar"Spännande kulturhistorisk exposé", Kulturnytt,
P1"Kattbergen fängslar mig från första sidan", Eli läser och skriver
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kattbergen, Sabrina JaneschKring böcker - kringbocker.se

Pris: 165 kr. danskt band, 2012. Tillfälligt slut. Köp boken Kattbergen av Sabrina Janesch (ISBN
9789186905040) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb ...

Sabrina Janesch - Wikipedia

Kattbergen av Sabrina Janesch Häftad, Svenska, 2012-06-01 (2 röster) 181. Bevaka Tillfälligt slut. När
hennes morfar ...

Ord och jord: Sabrina Janesch, Kattbergen

Kattbergen av Janesch, Sabrina: När hennes morfar dör börjar den tysk-polska journalisten Nele att
intressera sig för familjens historia. Hon ger sig av på en ...
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