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Englen i Groznyj: Historier fra Tjetjenien Åsne Seierstad Hent PDF """Englen i Groznyj"" ligger stil- og
formmæssigt i direkte forlængelse af hendes tidligere bøger. Det er Åsne Seirstads personlige og indlevende
øjenvidneskildring fra krigszonen, der bærer bogen. Det er lykkedes Seierstad at fortælle sin og Tjetjeniens
historie som en elementært medrivende historie, hvor fakta, beskrivelse og personportræt løber sammen.

Seirstads fokus på krigens konsekvenser for Tjentjeniens børn giver bogen en følelsesmæssig stor
spændvidde.

""Englen i Groznyj er en god bog at læse. Den er velskrevet og vidner om nogle uvurderlige egenskaber, der
ikke kan undvære hinanden: dygtighed, hæderlighed, og talent. Og i dette tilfælde skal jeg nok tilføje endnu

en: dødsforagt."" - Marie Tetzlaff, Politiken

""En glimrende bog om det tjetjenske mareridt. (...) Seierstad er ganske enkelt fremragende i den blotte
fremlæggelse af menneskeskæbner og krigens gru. (...) I en form for litterær krydsklipning, med umærkelige
bevægelser mellem refererede samtaler, traditionelle journalistisk-dokumentariske passager og frie, subjektivt

fabulerende historiefortælling, bliver virkeligheden nærværende, mens tragediens omfang lige så stille
rodfæster sig i læserens krop."" - Andreas Harbsmeier, Information"

 

"""Englen i Groznyj"" ligger stil- og formmæssigt i direkte
forlængelse af hendes tidligere bøger. Det er Åsne Seirstads

personlige og indlevende øjenvidneskildring fra krigszonen, der
bærer bogen. Det er lykkedes Seierstad at fortælle sin og Tjetjeniens

historie som en elementært medrivende historie, hvor fakta,
beskrivelse og personportræt løber sammen. Seirstads fokus på
krigens konsekvenser for Tjentjeniens børn giver bogen en

følelsesmæssig stor spændvidde.

""Englen i Groznyj er en god bog at læse. Den er velskrevet og
vidner om nogle uvurderlige egenskaber, der ikke kan undvære

hinanden: dygtighed, hæderlighed, og talent. Og i dette tilfælde skal
jeg nok tilføje endnu en: dødsforagt."" - Marie Tetzlaff, Politiken

""En glimrende bog om det tjetjenske mareridt. (...) Seierstad er
ganske enkelt fremragende i den blotte fremlæggelse af

menneskeskæbner og krigens gru. (...) I en form for litterær
krydsklipning, med umærkelige bevægelser mellem refererede

samtaler, traditionelle journalistisk-dokumentariske passager og frie,
subjektivt fabulerende historiefortælling, bliver virkeligheden

nærværende, mens tragediens omfang lige så stille rodfæster sig i
læserens krop."" - Andreas Harbsmeier, Information"
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