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Dagbog mellem to verdener Maria Giacobbe Hent PDF Fra røverforfaderen til den sardiske hyrde, der driver

sin fåreflok gennem Paris’ parker og langs dens boulevarder, og som næsten symbolsk myrdes i en
trafikulykke, præsenterer Maria Giacobbe - datter af sardiske forældre og mor til danske børn - i denne nye
bog et spændende galleri af mennesker, som hun har kendt og oplevet dem i sin barndomsby Nuoro på

Sardinien. Den intense og livsnære skildring har et længere, historisk perspektiv: i hver enkelt skæbne, fast
forankret som disse personer er i deres øs økonomiske, sociale og politiske virkelighed, afspejles mere eller
mindre tydeligt forskellige sider af den »store« historie, af Europas historie som den har formet sig gennem
de sidste hundrede år, med krige, inflation, arbejdsløshed og emigration – en europæisk historie, bogens

personer ikke selv har gennemlevet, men hvis ofre de har været. Medleven og indforståelse, en udtalt social-
politisk holdning og ikke mindst humor præger denne meget specielle erindringsbog.

 

Fra røverforfaderen til den sardiske hyrde, der driver sin fåreflok
gennem Paris’ parker og langs dens boulevarder, og som næsten
symbolsk myrdes i en trafikulykke, præsenterer Maria Giacobbe -
datter af sardiske forældre og mor til danske børn - i denne nye bog
et spændende galleri af mennesker, som hun har kendt og oplevet
dem i sin barndomsby Nuoro på Sardinien. Den intense og livsnære
skildring har et længere, historisk perspektiv: i hver enkelt skæbne,
fast forankret som disse personer er i deres øs økonomiske, sociale

og politiske virkelighed, afspejles mere eller mindre tydeligt
forskellige sider af den »store« historie, af Europas historie som den
har formet sig gennem de sidste hundrede år, med krige, inflation,
arbejdsløshed og emigration – en europæisk historie, bogens

personer ikke selv har gennemlevet, men hvis ofre de har været.
Medleven og indforståelse, en udtalt social-politisk holdning og ikke



mindst humor præger denne meget specielle erindringsbog.
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