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BESKRIVNING

"Till livet" är den gripande berättelsen om Jakob Janover, författaren Kristina Engströms pappa, som efter
en trygg barndom drabbades av judeförföljelserna i Polen. Jakob Janover levde i Warszawas getto under
nazisternas ockupation, flydde, bytte identitet och klarade sig undan Förintelsen. Men hans nära anhöriga
gjorde det inte. Efter kriget gjorde Jakob Janover karriär i "det nya" Polen. Men antisemitismen tvingade
bort honom och tillsammans med sin fru flyttade han till Sverige där han levde resten av sitt liv. Boken
berättar också om det judiska folkets historia. En berättelse byggd på historiska fakta som har sin början
för 4000 år sedan och sträcker sig fram till idag.Kristina Engström är född och uppvuxen i Polen och
emigrerade till Sverige 1969. Hon är till yrket jurist och har bland annat arbetat med inköps- och
avtalsfrågor inom den svenska sjukvården. Kristina Engström bor med sin familj i Solna sedan mitten av
70-talet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Inte olagligt att hota till livet - Sydsvenskan

TILL LIVET I BOKSTAVSLANDET Det finns förslag på övningar till varje avsnitt efter av-
snittsbeskrivning. Utöver det finns här nedan förslag på generella

Att återvända till livet - Natur & Kultur - nok.se

Åter till Livet - en lättläst bok för dig med depression, ångest eller rädsla. En chockerande bok !
Författaren, Felix Berg, lämnar ut sig själv, svårartad ...

Synonymer till liv - Synonymer.se

Pris: 208 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Att återvända till livet av Dina Rajs,
Jovan Rajs (ISBN 9789127150041) hos Adlibris. Fri frakt.
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