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Indlæser: Elsebeth Holtze Madsen Spilletid: 16 timer 25 minutter Miriam er født som roma og med et andet
navn.
Og sammen med tusindvis af andre romaer bliver hun af nazisterne sendt til Auschwitz. Men under en
transport mellem Auschwitz og en anden koncentrationslejr, Ravensbrück, skifter hun tøj og identitet med en
død jødisk kvinde og bliver til Miriam. Og som Miriam kommer hun med de hvide busser til efterkrigstidens
Sverige, hvor romaer også var uønskede. Så for at overleve fastholder hun sin jødiske identitet og får en
tilværelse som hjemmegående husmor i en mindre provinsby. Men under den perfekte overflade gemmer der
sig minder om ufattelige rædsler og hemmeligheder, som det bliver stadig vanskeligere at undertrykke.
‘Jeg hedder ikke Miriam’ er en stærk og dybt bevægende roman om rædsel, skam og det at stå udenfor. Om
Europas og mindretallenes smertefulde historie. Romanen udkom i Sverige i 2014, blev meget omdiskuteret
og har solgt mere end 50.000 eksemplarer.
1967-1969. I Shere går livet sin vante gang, indtil den unge Christine i 1329 af kærlighed vælger at blive
anchoresse, at vie sit liv til Vor Herre. Orig dekorerede kartonbind illustreretr af Jørgen Wiinblad. og helst

med danske piger. ØNSKELISTEN MED DINE FRÆKKE ØNSKER.
ØNSKELISTEN MED DINE FRÆKKE ØNSKER. Se Ønsker: Jeg vil meget gerne se galleri med
nøgenbilleder fra snapchat. I Shere går livet sin vante gang, indtil den unge Christine i 1329 af kærlighed
vælger at blive anchoresse, at vie sit liv til Vor Herre. Komplet i 16 farverige bind med topguldsnit.
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