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Tigerens kone T\u00e9a Obreht Hent PDF I et Balkan-land, der stadig forsøger at hele sårene efter mange års

krig, ankommer den unge læge Natalia til et børnehjem ved kysten. Da hun og hendes veninde endelig
kommer i gang med at vaccinere børnene trænger ældgammel overtro og hemmeligheder sig på.

Hemmeligheder, der blandt andet omfatter den mærkelige familie, der går og graver i den tilstødende
vinmark, hemmeligheder, der gemmer sig i landskabet selv.  Men Natalia har også sine egne hemmeligheder
og agendaer. Omstændighederne omkring hendes elskede bedstefars død plager hende og driver hende til at
følge i sporene på hans sidste rejse til en fattig, ukendt lille by, hvor han døde. Plaget af sorg og på jagt efter
indsigt i sin bedstefars sidste tanker vender Natalia sin opmærksomhed mod de historier, bedstefaren altid
fortalte hende som barn. På deres ugentlige ture til den zoologiske have læste bedstefaren op af Kiplings

”Junglebogen”, og da hun blev ældre fortalte han levende om sine møder med ”den udødelige mand”. Men
den utroligste historie af dem alle må Natalia selv finde frem til. Nemlig historien om bedstefarens barndom i
en landsby, der under 2. verdenskrig, sneet inde og omgivet af tyske soldater, hjemsøges af en tiger, der under

dække af natten kommer nærmere og nærmere. I sidste ende er det i disse vildt voksende og farverige
fortællinger Natalia finder svarene på sine spørgsmål om bedstefaren – og om sig selv. Og det er i de samme

historier læseren finder nøglen til denne fantastiske roman.

 

I et Balkan-land, der stadig forsøger at hele sårene efter mange års
krig, ankommer den unge læge Natalia til et børnehjem ved kysten.
Da hun og hendes veninde endelig kommer i gang med at vaccinere
børnene trænger ældgammel overtro og hemmeligheder sig på.

Hemmeligheder, der blandt andet omfatter den mærkelige familie,
der går og graver i den tilstødende vinmark, hemmeligheder, der
gemmer sig i landskabet selv.  Men Natalia har også sine egne

hemmeligheder og agendaer. Omstændighederne omkring hendes
elskede bedstefars død plager hende og driver hende til at følge i
sporene på hans sidste rejse til en fattig, ukendt lille by, hvor han



døde. Plaget af sorg og på jagt efter indsigt i sin bedstefars sidste
tanker vender Natalia sin opmærksomhed mod de historier,

bedstefaren altid fortalte hende som barn. På deres ugentlige ture til
den zoologiske have læste bedstefaren op af Kiplings ”Junglebogen”,
og da hun blev ældre fortalte han levende om sine møder med ”den
udødelige mand”. Men den utroligste historie af dem alle må Natalia
selv finde frem til. Nemlig historien om bedstefarens barndom i en
landsby, der under 2. verdenskrig, sneet inde og omgivet af tyske
soldater, hjemsøges af en tiger, der under dække af natten kommer
nærmere og nærmere. I sidste ende er det i disse vildt voksende og
farverige fortællinger Natalia finder svarene på sine spørgsmål om
bedstefaren – og om sig selv. Og det er i de samme historier læseren

finder nøglen til denne fantastiske roman.
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