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Karen Jeppe Kåre Bluitgen Hent PDF Da Karen blev født, troede lægen ikke, at den lille, svage pige ville
overleve. Men det gjorde hun. Og som voksen blev hun vidne til et forfærdeligt folkedrab. I 1915 blev over
en million armeniere myrdet. Karen Jeppe levede blandt dem. Og prøvede at redde så mange som muligt.
Historien om Karen Jeppe er barsk. Men det er også historien om en dansk kvindes kamp mod had og

racisme.
Og om tro på håb og kærlighed.

God beretning om et fantastisk menneske.
Bogvægten

Bogen her er derfor yderst aktuel læsning, om en nødvendig og hård kamp mod had og racisme. Karen Jeppes
historie er barsk, men også vigtig, og derfor får den en anbefaling med herfra.

Faghylden

Det er barsk læsning for børn, men det er vigtigt, at de bliver orienteret om de uhyrligheder religiøse, etniske
og politiske mindretal til stadighed udsættes for.

Børn & Bøger

I helheden er serien super god og vigtig. Jeg vil mene, at serien kan bruges både som undervisningsmateriale,
til børnenes frilæsning og som højtlæsning.

Bognørden

Bluitgens bog giver en lettilgængelig indføring i et mørkt kapitel af vores historie. Desværre er emnet
folkedrab også i dag sørgeligt aktuel med forfølgelser af mindretal over hele verden. Portrættet af den

idealistiske og handlekraftige Karen viser dog, at der også i mørket findes lys, og begge dele af historien er
vigtig at få formidlet.
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