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Davids bog Stig Dalager Hent PDF En februarmorgen i 1942 bliver den jødiske dreng David deporteret fra en
lille landsby uden for Kielce i Polen. Sammen med byens andre jøder bliver han indsat i en gennemgangslejr.
Det lykkes ham at flygte gennem det polske bondeland til den jødiske ghetto i Warszawa. Men er det muligt

for et barn at overleve i ghettoen?

Davids bog skildrer Holocaust fra et barns synspunkt, men giver samtidig et koncentreret og mangetydigt
billede af en skæbnesvanger periode i Europas historie, hvor civilisationen vaklede på randen af afgrunden.

Stig Dalager er international anerkendt forfatter og dramatiker. Stig Dalagers omfattende forfatterskab, der
tæller mere end 50 værker, fortrinsvis romaner og skuespil, hvoraf adskillige er udgivet og/eller opført

internationalt (i 23 lande), suppleres af hans virke som en aktiv samfundsdebatør.

Blandt de vigtigste udgivelser er romanerne "Davids bog" (1995), "To dage i juli" (2002), "Rejse i blåt"
(2004, indstillet til den britiske Impac Prize 2008), romanserien om den amerikansk-danske advokat Jon

Bæksgård i verdens brændpunkter, samt romanen "Det blå lys", der er en stort anlagt roman om den dobbelte
nobelpristager Marie Curie og hendes tid. (2012).
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