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BESKRIVNING

»Läs Ruben Gallego!«Bodil MalmstenRuben Gallego föddes 1968 på den sovjetiska nomenklaturans
sjukhus i Kreml i Moskva som barnbarn till det spanska kommunistpartiets dåvarande ledare.
Komplikationer uppstod under förlossningen, hans tvillingbror avled och Ruben föddes svårt handikappad
med en CP-skada. Modern fick beskedet att båda barnen hade dött och för Ruben inleddes en lång odyssé
genom ryska barnhem, där han under mycket svåra förhållanden växte upp utan vetskap om sin
familj.Först efter Sovjetunionens fall 1991 lyckades han med hjälp av en sköterska som hade förälskat sig
i honom fly från det fängelseliknande ålderdomshem - det sovjetiska samhällets slutstation - dit han vid 15
års ålder skickats för att dö. Efter flera års eftersökningar kunde han återförenas med sin mor i Prag. Han
lever numera i USA.KRITIKERRÖSTER»Hans självbiografiska roman "Vitt på svart", som översatts till
20 språk, är en enda lovsång till livsviljan.« Dagens Nyheter»Jag är tagen. Det är väldigt sällan man träffar
på böcker som skakar om hjärtat riktigt. Det blir en femma.«Magnus Utvik, Gomorron Sverige»Lilla
förlaget Ersatz scorar gång på gång. Först ger de ut nobelpristagaren Harold Pinters pjäser, och nu: Ruben
Gallego, vars debutroman "Vitt på svart" har fått fina internationella priser och golvar kritiker överallt.
Den griper på djupet, denna sannsaga om en CP-skadad sovjetisk pojke som mot alla odds överlever och
skapar sig ett liv. Skulle det ha grejat sig utan kärleken, undrar man? Knappast.«Amelia



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vitt på svart - Ruben Gallego - böcker (9789188858085) | Adlibris Bokhandel

Han föddes CP-skadad med förtvinade armar och ben och placerades som föräldralös på ett barnhem i
Sovjet. Detta blev början på en lång odyssé ...

Vad betyder uttrycket Svart och Vitt? : sweden - reddit

Att få något svart på vitt betyder att man får det i skrift. Att se världen i svart och vitt betyder att man bara
ser det extrema, tex "alla invandrare är ...

PDF DRIFT OCH UNDERHÅLL Vitt på svart - webbutik.skl.se
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