
Til Sibirien
Hent bøger PDF

Per Petterson

Til Sibirien Per Petterson Hent PDF En kvinde ser tilbage på sin barndom i 1930'erne og 1940'erne i en lille
havneby i Nordjylland. Faren oplever en social deroute, og hendes dybt religiøse mor søger trøst i at digte
salmer. En gang om måneden spænder bedstefaren hesten for vognen for at køre til byen og drikke sig fra
sans og samling. En dag står tyskerne i byen, og fra radioen lyder Staunings opfordring til at udvise ro og

orden. Centralt i historien står forholdet mellem fortælleren og hendes storebror Jesper, der går ind i
modstandsbevægelsen. De to søskendes skæbne er symbiotisk forbundet; Jesper drømmer om Marokko, hun
om Sibirien. Da hun senere rejser til København, Stockholm og Oslo, er han stadig det vigtigste menneske i

hendes liv.

"Til Sibirien blev i 1996 – fortjent – indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. Bogen er oversat til
hovedsprogene, og det kan undre, at denne skildring af drømmere i den nordjyske provins ikke for længst

foreligger på dansk. Annelise Ebbes fine oversættelse har været værd at vente på." – Søren Schou,
Weekendavisen

"Den er så smukt skrevet, at det er til at græde over. Det er den rene stilistiske magi, en stor oplevelse." –
Winni Thorup, Lektørudtalelse

"Det er godt! Godt skrevet og godt fortalt, gennemtænkt og velkomponeret." – Jacob Kreutzfeldt,
DR/Kulturnyt
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