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Der var så meget Alicja Fenigsen Hent PDF "Hvis bare man kunne se byen igen, sådan som man så den, da
den var helt ukendt, helt ny endnu. Gader der fører man ved ikke hvorhen. Fattige kvarterer? Rige kvarterer?
Huse man vil komme til at bo i og slide op i hverdagene, eller steder man aldrig vil besøge? Vinduerne – bag

hvert af dem kan svarene på de spørgsmål, der vil forfølge en, ligge, og der er så mange af dem."

"Der var så meget" er en selvbiografisk roman om en ung polsk-jødisk pige, der i slutningen af 1960‘erne
blev tvunget til at emigrere til Danmark. Bogen fortæller om, hvordan det var at skulle omstille sig til et så

anderledes land, og hvordan hun klarede de problemer, der uundgåeligt fulgte med.

Alicja Fenigsen (f. 1949) blev født i Lodz i Polen. Hun nåede at gå på kunstakademiet i to år i Polen, før hun
var tvunget til at flygte til Danmark. Her gik hun på Kunsthåndværkerskolen og blev senere aftenskolelærer

og tolk. Alicja Fenigsen debuterede som forfatter i 1982 med romanen "Der var så meget".

 

"Hvis bare man kunne se byen igen, sådan som man så den, da den
var helt ukendt, helt ny endnu. Gader der fører man ved ikke

hvorhen. Fattige kvarterer? Rige kvarterer? Huse man vil komme til
at bo i og slide op i hverdagene, eller steder man aldrig vil besøge?
Vinduerne – bag hvert af dem kan svarene på de spørgsmål, der vil

forfølge en, ligge, og der er så mange af dem."

"Der var så meget" er en selvbiografisk roman om en ung polsk-
jødisk pige, der i slutningen af 1960‘erne blev tvunget til at emigrere
til Danmark. Bogen fortæller om, hvordan det var at skulle omstille
sig til et så anderledes land, og hvordan hun klarede de problemer,

der uundgåeligt fulgte med.

Alicja Fenigsen (f. 1949) blev født i Lodz i Polen. Hun nåede at gå
på kunstakademiet i to år i Polen, før hun var tvunget til at flygte til
Danmark. Her gik hun på Kunsthåndværkerskolen og blev senere
aftenskolelærer og tolk. Alicja Fenigsen debuterede som forfatter i

1982 med romanen "Der var så meget".
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