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Ikke som en spottefugl Bodil Steensen-Leth Hent PDF Hvem var denne mand, bonden Franz Jäggerstätter,
som nogle anser for at være en helt, andre en landsforræder? Ikke som en spottefugl er en medrivende roman
om en af de mørkeste epoker i nyere europæisk historie. Nazismen var en ond og nederdrægtig ideologi, der
som en flodbølge skyllede ind over sagesløse lande og befolkninger. Men fra en flække i Østrig hørtes en
anden stemme, oprørets og sandhedens stemme. På et tidspunkt, hvor alt tydede på, at Tyskland ville vinde
krigen, vovede én af sige fra: Franz Jäggerstätter. Bodil Steensen-Leth (f. 1945) er uddannet cand. phil. i
engelsk og debuterede i 1984 med Pandæmonion og andre fortællinger. Siden er det blevet til mange

udgivelser, bl.a. historiske romaner som Jomfru Fanny (1989), hvor en synsk kvinde viser sig måske at være
datter af Christian VII. Hun har endvidere skrevet en af romanerne i serien Slægten, der indtil videre tæller 21

bøger skrevet af forskellige forfattere om danmarkshistorien fra slaget ved Dybbøl og frem.

 

Hvem var denne mand, bonden Franz Jäggerstätter, som nogle anser
for at være en helt, andre en landsforræder? Ikke som en spottefugl

er en medrivende roman om en af de mørkeste epoker i nyere
europæisk historie. Nazismen var en ond og nederdrægtig ideologi,

der som en flodbølge skyllede ind over sagesløse lande og
befolkninger. Men fra en flække i Østrig hørtes en anden stemme,
oprørets og sandhedens stemme. På et tidspunkt, hvor alt tydede på,

at Tyskland ville vinde krigen, vovede én af sige fra: Franz
Jäggerstätter. Bodil Steensen-Leth (f. 1945) er uddannet cand. phil. i

engelsk og debuterede i 1984 med Pandæmonion og andre
fortællinger. Siden er det blevet til mange udgivelser, bl.a. historiske
romaner som Jomfru Fanny (1989), hvor en synsk kvinde viser sig
måske at være datter af Christian VII. Hun har endvidere skrevet en
af romanerne i serien Slægten, der indtil videre tæller 21 bøger

skrevet af forskellige forfattere om danmarkshistorien fra slaget ved
Dybbøl og frem.
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