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Beskrivning
Författare: Negra Efendic.
Vinnare av Stora journalistpriset år 2016 i kategorin Årets Berättare. Juryns motivering:
"För att hon i sin reportagebok återvänder till sin egen flykt och med osentimental blick
skildrar krigets spår hos ett barn samtidigt som hon ger liv åt människorna bakom
nyhetstelegrammen."
"Det är en riktigt, riktigt bra bok, skickligt skriven."
SVT Kulturnyheterna
"Så mångbottnad, så akut. En sann journalistisk bedrift."
Expressen
"Talar in i vår samtid."
Svenska Dagbladet
"Det är såhär samhällslittertur borde vara. Det är helt enkelt riktigt jävla bra."
Borås Tidning

"Efendic gör flyktingens sak till vår .. en bok med stark tonträff som ger många insikter."
Jönköpings-Posten
"... en del av svensk historia, nutid och framtid. Att ett land inte är sina gränser, utan sina
människor och våra berättelser."
Dagens Nyheter
En dag när Negra är elva år står en pojke på skolgården och stirrar henne in i ögonen. "Din
pappa ska bli den förste som får en kula i pannan", säger han.
Den våren blåser det upp till storm i den jugoslaviska republik där Negra levt hela sitt liv.
Skolgården täcks av nationalistiskt klotter. Föräldrar viskar om krig när de tror att barnen
sover. Och snart, innan det ens blivit sommar, sätts även Negra på en buss och ser hela sitt liv
försvinna i bakrutan.
Jag var precis som du är en personlig berättelse om ett barns väg från tryggheten i byn till ett
liv långt borta. Det är en resa förbi vägspärrar och beväpnade män, där en svettig barnhand
håller hårt i 50 skrynkliga tyska D-mark. Det är ett liv av väntan, oro och matpaket från Röda
korset. Och till sist en lång bussresa till ett land i norr, där alla äter knäckebröd och där man
ändå inte ska stanna. Eller?
Negra Efendic (född 1980) är reporter på Svenska Dagbladet med särskilt fokus på migrationsoch integrationsfrågor. Jag var precis som du är hennes första bok på Natur & Kultur.
"Det är en riktigt, riktigt bra bok, skickligt skriven. Jag var precis som du är en elegant och
mångskiktad bok, klart och koncist berättad, stöpt i den till synes självklara formen av
berättelsen om författarens liv som flykting En ohyggligt sorglig bok, och samtidigt en som har
hopp. Jag var precis som du är ett självbiografiskt flyktingreportage, med verkligen fina
stilistiska kvalitéer."
Per Andersson, SVT Kulturnyheterna

Annan Information
Utförlig information. Utförlig titel: Jag var precis som du, Negra Efendić; Omfång: 285 s.

Språk: Svenska. ISBN: 9127141306 9789127141308. Klassifikation: Lz Efendić, Negra Biografi
med genealogi. Ämnesord: Huskvarna Biografi Genealogi Släktforskning.
283438. E-bok:Jag var precis som du [Elektronisk resurs]:2016 Jag var precis som du
[Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Efendic, Negra. Utgivningsår: 2016. Språk: Svenska.
Medietyp: E-bok. Förlag: NoKElib. Anmärkning: E-bok. Elektronisk version av: Jag var precis
som du / Negra Efendic. Stockholm : NoK, 2016.
Idag besökte Negra Efendic Svf och talade med oss om om sin bok ”Jag var precis som du”.
Vi fick ta del av hennes bakgrund, hennes flykt till Sverige, om hur hon blev journalist och
författare, och varför det är så viktigt att stå upp mot rasism och främlingsfientlighet. Negra
Efendic är journalist och författare. Hon är född i.
The latest Tweets from Negra Efendić (@NegraE). Reporter på SvD med fokus på migrationsoch integrationsfrågor. Författare till "Jag var precis som du". Vinnare av Stora Journalistpriset
2016. Stockholm.
14 aug 2016 . Jag var precis som du av Negra Efendic. Den här boken snubblade jag över när
jag letade efter något nytt att läsa bland mitt biblioteks e-böcker. Den handlar om Negra, som
var barn under inbördeskriget i Jugoslavien, och hennes familj. I bokens början får vi läsa om
familjens liv i Jugoslavien innan kriget.
11 maj 2016 . Men "Jag var precis som du" är lika mycket berättelsen om det nya livet i
Sverige. Om den asylsökande familjen som maniskt samlar pantburkar för att kunna laga sin
egen mat, nattetid utan annat kök än en otillåten kokplatta i familjens rum på
flyktingförläggningen i Göteborg. Inte för att de svalt men för att.
24 maj 2016 . Ändå lyckas Negra Efendic i boken ”Jag var precis som du” inta båda
positionerna. Större delen av boken är berättelsen om hur den trygga jugoslaviska skolflickan,
nybliven pionjär i blå mössa med röd stjärna, över en natt förvandlades till bosnisk flykting i
Kroatien och sedan till burksamlande invandrare i.
Negra Efendic. Reporter på Svenska Dagbladet författare till boken "Jag var precis som du"
Vinnare av Stora Journalistpriset 2016 www.svd.se/varldsledande-expert-sagar-svenskaaldersbedomningar · Hade tänkt kompa ut mig idag men huuur kan man kompa ut sig när man
får. Detta har jag ägnat min söndag åt.
26 jun 2017 . Redan som elvaåring tvingades hon uppleva dagen, när hon trodde att hennes
föräldrar var döda och föräldralös. I sin prisade bok ”Jag var precis som du”, som hon fick
Stora Journalistpriset för förra året, har hon berättat om flykten från Bosnien och uppväxten i
Huskvarna i Sverige. Det gör hon också i sitt.
8 jun 2016 . Om de medverkande: Negra Efendić, författare till den självbiografiska boken
"Jag var precis som du" och reporter på Svenska Dagbladet. Qaisar Mahmood, författare och
kulturarvschef på Riksantikvarieämbetet. Tidigare uppmärksammad för boken "Jakten på
svenskheten", nu romandebutant med "Halva.
Jag var precis som du. Av: Efendić, Negra. 280231. Omslagsbild. Konsten att fejka arabiska.
Av: Liman, Lina. 278751. Omslagsbild. Kärlekens väg. Av: De Botton, Alain. En finstämd
skildring av den relation som börjar efter att passionen har lagt sig. Kärlekens väg handlar om
ett äktenskap, om moderna relationer och om.
3 okt 2016 . Det var lockande, men inte självklart, att hon skulle skriva sin berättelse. Att
minnas flykten från Jugoslavien, livet i Sverige och så göra resan tillbaka var plågsamt. ”Jag
stängde in mig nio timmar varje dag”, berättar journalisten Negra Efendic om arbetet med Jag
var precis som du. Vesna Prekopic.
Jag var precis som du. Av: Efendić, Negra. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2016.
Klassifikation: Biografi med genealogi. Ämnesord: Biografi · Genealogi · Släktforskning.
27 dec 2016 . Det kan inte bara vara jag som känner så mycket när jag läser. Åtminstone finns

det nog ingen som läser Jag var precis som du, av Negra Efendic som kan vara oberörd. Det
sorgliga är att hennes berättelse beskriver precis hur det går till i ett krig, utifrån ett barns
perspektiv, i det här fallet…
Pris: 201 kr. Inbunden, 2016. Finns i lager. Köp Jag var precis som du av Negra Efendic på
Bokus.com. Boken har 9 st läsarrecensioner.
Jag var precis som du Negra Efendić, Jag var precis som du (I Was Just Like You). Natur &
Kultur, 2016. Reviewed by Tuva Tod in SBR 2017:1. Review Section: Non-fiction.
15 maj 2016 . Men "Jag var precis som du" är lika mycket berättelsen om det nya livet i
Sverige. Om den asylsökande familjen som maniskt samlar pantburkar för att kunna laga sin
egen mat, nattetid utan annat kök än en otillåten kokplatta i familjens rum på
flyktingförläggningen i Göteborg. Inte för att de svalt men för att.
26 maj 2017 . Fem saker jag gillar med: Jag var precis som du av Negra Efendic. Perspektivet:
Att berätta ur en barns perspektiv gör att känslorna kommer fram och identifikationen blir mer
direkt. Om man lyckas vill säga. Berättargreppen: Om det är medvetet eller omedvetet låter jag
vara osagt, men det finns flera saker.
21 sep 2016 . Diskursen i Sverige har tagit fasta på en sanning om Jugoslaviens upplösning
och kriget i Bosnien, vilket bidrar till att rasismen mot serber i Sverige fortsätter att ses som
”berättigad”, menar Lidija Praizovic. Kultur. I sin debutbok Jag var precis som du berättar
Negra Efendic om en (sekulär) muslimsk flicka i.
Negra Efendic vann Stora Journalistpriset förra året i kategorin Årets berättare för den
självbiografiska reportageboken Jag var precis som du om flykten från Bosnien som elvaåring
och uppväxten i Sverige. Tilldelades 2014 Wendelapriset för reportaget Eko av hat om den
rasism och nazism hon mötte som ung flicka i.
Köp billiga böcker inom jag var precis som du hos Adlibris.
Jämför priser på Jag var precis som du (Inbunden, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Jag var precis som du (Inbunden, 2016).
LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?
k=Jag+var+precis+som+du&lang=se&isbn=9789127141308&source=mymaps&charset=utf-8
Jag var precis som du Snart ett kvartssekel efter flykten från Bosnien sorterar SvD:s Negra
Efendić i sina och vreden får plats i den självbiografiska boken "Jag var precis som du".
Valerie.
Jag var precis som du. Negra Efendic 55 kr. Läs mer. Önska Smakprov. Nya e-böcker ·
Sammansvärjningen : Hur Ryssland hjälpte Donald Trump in i Vita huset · Sjusiffrigt · Livet
går så fort. Och så långsamt. Mikael Persbrandt : Så som jag minns det · Hur jag lärde mig
förstå · Nya ljudböcker · Begynnelse · Allt eller inget.
12 May 2017 - 20 min - Uploaded by BarnrättsdagarnaNegra Efendic, journalist och författare.
Vinnare av stora journalistpriset år 2016 i kategorin .
Journalisten Negra Efendić skriver sin egen historia om att fly från kriget och hamna i ett helt
nytt land. När Negra är elva år börjar något hända i den jugoslaviska republik där hon levt hela
sitt liv. Skolgården täcks av nationalistiskt klotter och det viskas om krig bland föräldrarna.
Snart sätts Negra på en buss och ser livet.
Jag var precis som du - Läs bokbloggarnas samlade omdömen och nyheter om boken!
Pris: 54 kr. E-bok, 2016. Laddas ned direkt. Köp Jag var precis som du av Negra Efendic på
Bokus.com.
Jag var precis som du. ISBN: 9789127141308. Förlag: Natur & Kultur Allmänlitteratur
Utgivningsdatum: 2016-05-14. Bandtyp: Inbunden Antal sidor: 285. Dimensioner: 144x217.
Vikt: 462g. Författare: Efendic Negra, Lindström Conny, Efendic Negra Språk: Svenska
Smakprov. "Det är en riktigt, riktigt bra bok, skickligt skriven.

20 aug 2017 . Negra Efendić: ”Jag var precis som du” Natur & Kultur Pocket 2017, 285 s.
ISBN: 9789127152786. Den här boken är en stark upplevelse. Det mesta var förstås inga
nyheter – i stora drag. Men på detaljnivå blev det en helt annan sak, skildrat med barnets ögon
och upplevelse och många år senare med den.
24 maj 2016 . Valerie Kyeyune Backström läser "Jag var precis som du" – en genial
flyktskildring av journalisten Negra Efendić.
Och gjorde saker som jag vet man inte får. En duktig flicka hon niger och hon ler. Men
plötsligt ville jag ha mer. Mer av allt man kan få. Började förstå. Medans världen titta på. Och
jag vet bättre nu. Jag hör dig säga sånt jag sagt. Ständigt på din vakt. Allt stämmer inte exakt.
Jag var precis som du. När jag var liten var jag bäst.
Jag var precis som du. av Negra Efendić (Bok) 2016, Svenska, För vuxna. Journalisten Negra
Efendić skriver sin egen historia om att fly från kriget och hamna i ett helt nytt land. När Negra
är elva år börjar något hända i den jugoslaviska republik där hon levt hela sitt liv. Skolgården
täcks av nationalistiskt klotter och det.
Jag var precis som du has 108 ratings and 9 reviews. En dag när Negra är elva år står en pojke
på skolgården och stirrar henne in i ögonen. Din pappa sk.
Jag var precis som du av Negra Efendic. Nov.20,2016. jag-var-precis-som-du. Klassen är bra.
Alla verkar snälla. Jag andas ut på vägen till mitt nya skåp efter första lektionen. När jag ska
öppna det möts jag av ett intensivt hat. Hela skåpet är fullt av klistermärken med texten
”Flyktingar nej tack” och ”Åk hem”, och det är mig.
24 sep 2016 . även andra som inspi- rerats av Italien, bland annat Eric Whitacre. Svenska
Kammarkören leds av dirigenten Si- mon Phipps. Negra Efendic: ”Det är överväldigand.
Negra Efendić har blivit hyllad för debutboken ”Jag var precis som du”. Under Bokmässan
berättade hon för BT om livet efter boken och hur.
Efendic, Negra (författare); [Jag var precis som du]; Jag var precis som du (lättläst; ljudbok +
bok); 2018; Paket(förlagets förhandsinformation, ofullständiga uppgifter förekommer). 0
bibliotek. 8. Omslag. Scocco, Mauro, 1962-; Saker som jag gjort [Kombinerat material] : texter
& noter : prosa & bilder / Mauro Scocco; 2007.
Efendić utkom 2016 med boken Jag var precis som du där hon återgav upplevelser från
flykten till Sverige och livet som flykting i landet. För boken tilldelades hon den 23 november
2016 Stora Journalistpriset i kategorin Årets Berättare. Juryns motivering till priset var
följande: "För att hon i sin reportagebok återvänder till sin.
Jag var precis som du / Negra Efendić. Omslagsbild. Av: Efendić, Negra, 1980-. Utgivningsår:
2016. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Förlag: Natur & kultur. ISBN: 978-91-27-14130-8.
Anmärkning: Kriget i Jugoslavien 1991-1995. Bosniska flyktingbarn. Självbiografier. Sverige.
Efendić, Negra. Omfång: 285 s. ; 22 cm.
Det är tankeväckande att få möta Sverige som ett främmande land, ur den unga Negras
perspektiv. Jag var precis som du är en fint berättad historia som berör, om krigets fasor men
också om om motviljan och sorgen i att inse vad som är på väg att hända med ett älskat
hemland. Att förlora allt man har, alla kontakter,.
Köp 'Jag var precis som du' bok nu. Vinnare av Stora journalistpriset år 2016 i kategorin Årets
Berättare. Juryns motivering: "För att hon i sin reportagebok.
23 apr 2017 . Efter att jag läst Zlatas dagbok fick jag tips om Negra Efendić reportagebok från
förra året, Jag var precis som du. Efendić flydde från Bosnien 1992.
28 jun 2016 . Av Negra Efendić Natur och Kultur, 2016. ISBN 978-91-27-14130-8, 285 sidor. I
början av 1992 nådde inbördeskriget på Balkan byn Bresovo Polje i nordöstra Bosnien. Den
etniska rensningen tog sin början, granne vändes mor granne. I Jag var precis som du skildrar
Negra Efendić händelseförloppet.

Personnamn. Efendic, Negra, 1980-. Titel och upphov. Jag var precis som du / Negra Efendic.
Utgivning, distribution etc. Stockholm : Natur & Kultur, 2016. DDC klassifikationskod
(Dewey Decimal Classification). 920.7. Annan klassifikationskod. Lz Efendic, Negra. Fysisk
beskrivning. 285 s. ; 22 cm. Genre/Form. Biografi.
18 nov 2016 . Vinnare år 2016 i kategorin Årets Berättare: Negra Efendić för "JAG VAR
PRECIS SOM DU" Juryns motivering: "För att hon i sin reportagebok återvänder till sin egen
flykt och med osentimental blick skildrar krigets spår hos ett barn samtidigt som hon ger liv åt
människorna bakom nyhetstelegrammen.".
13 jan 2017 . Årets andra bok läste jag på bara ett par, tre dagar. Jag var precis som du är en
personlig berättelse av journalisten Negra Efendic om hennes väg från tryggheten i Bosnien
och senare kriget till ett annat liv som flyktingbarn i Sverige. Saxat från Adlibris: En dag när
Negra är elva år står en pojke…
Jämför priser på Jag var precis som du (inbunden, 2016) av Negra Efendic - 9789127141308 hos Bokhavet.se.
26 jun 2017 . Negra Efendic vann Stora Journalistpriset förra året i kategorin Årets berättare
för den självbiografiska reportageboken Jag var precis som du om flykten från Bosnien som
elvaåring och uppväxten i Sverige. Tilldelades 2014 Wendelapriset för reportaget Eko av hat
om den rasism och nazism hon mötte som.
I sin hyllade debutbok Jag var precis som du skildrar journalisten Negra Efendić sin familjs
flykt från Bosnien och hur det var att komma till Sverig.
26 maj 2016 . Hör journalisten Negra Efendićs berätta om sin bok och flykten från forna
Jugoslavien och vilket Sverige hon möter på 90-talet.
17 maj 2017 . 2017, Pocket. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Jag var
precis som du hos oss!
Köp pocketböcker, DVD, tidskrifter, ljudböcker och presentartiklar hos Pocketogram åt dig
själv eller som en present eller företagsgåva till kunder och medarbetare!
26 jun 2017 . Negra Efendić fick i fjol Stora Journalistpriset för den självbiografiska boken
”Jag var precis som du” om flykten från Bosnien. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio. Negra
Efendić beskriver sig som mamma, kvinna, journalist, flykting – och framgångsrik på alla
områden. Precis som Zlatan vet hon vad hon kan,.
23 maj 2016 . Snart ett kvartssekel efter flykten från Bosnien sorterar SvD:s Negra Efendić i
sina minnesfragment. Såväl uppbrottet och ankomsten till Sverige som förundran, skammen,
frågorna och vreden får plats i den självbiografiska boken "Jag var precis som du".
13 jun 2016 . Negra Efendićs debutroman Jag var precis som du kastar mig 20 år tillbaka i
tiden. 1998 lärde jag känna en kvinna som flytt kriget i Bosnien Herzegovina. Vi kan kalla
henne Emina. Hennes man hade dödats i kriget och Emina hade, svårt traumatiserad, lyckats ta
sig till Sverige med sina två barn.
26 jun 2017 . Negra Efendić. Journalist på SvD och debuterade förra året med den
självbiografiska boken ”Jag var precis som du” på förlaget Natur och Kultur. Debuterar i
programmet Sommar i P1 i dag.
Negra Efendic inbunden sidor: 285 utkom: 201605 Negra Efendic var vinnare av Stora
Journalistpriset 2016. I år var hon sommarpratare i P1 den 26/6. Hon arbetar som journalist.
2 dec 2016 . Negra Efendić: Nu går jag här med lätta steg. Stora journalistpriset Negra Efendić
har fått Stora journalistpriset för sin självbiografiska bok "Jag var precis som du". I den
skildrar hon bland annat hur hon utsattes för rasism och nazism under tonårstiden i
Huskvarna. Vi följde med när hon återvände till.
Han är ung och har alla förutsättningar för att ta sig in i det svenska samhället. Men vägen dit
är lång och krokig. Han har inga kontakter. Han kan inte språket och han är fattig. Ett jobb kan

vara långt bort. Men ändå, det kommer att gå bra. Innan vi skiljs åt tar jag honom i hand och
hör mig själv säga: Jag var precis som du.
4 jul 2016 . Det är en lättläst bok. Det är en svårsmält bok. Jag var precis som du av Negra
Efendic sätter sig som en knut i magen och tagg i hjärtat. Det är enkelt och rätt fram. Inget
sentimentalt. Det behövs inga långa beskrivningar om boken. Läs den. Läs den för de fina
beskrivningarna om nära och…
27 jan 2017 . Negra Efendić har skrivit en bok om hur det var att fly för sitt liv från
inbördeskrig och folkmord i det sönderfallande Jugoslavien. Där serber, bosnier, kroater,
albaner m.fl. levt sida vid sida frodas nu 1992 plötsligt våldsam nationalism. Negras föräldrar
kan inte tro att det är så illa att deras liv är i fara, men.
20 jun 2017 . Redaktör är Marie Westman. Telefon: 0660 - 879 90. Mobil: 070 - 191 68 74. Epost: marie.vestman@lvn.se. Marie Westman arbetar vid Inläsningstjänsten och som redaktör
för Y-bladet. Mer information om Inläsningstjänsten. Y-bladet är en lättläst nyhetstidning för
dövblinda och andra läshindrade i länet.
20 jun 2016 . ”Jag var precis som du” är en självupplevd berättelse av Negra Efendic som var
11 år när kriget bröt ut i Bosnien. Tillsammans med sin familj flydde hon till Sverige, närmare
bestämt till Huskvarna i Småland. Sverige var ett land familjen hade en ganska diffus bild av.
Negra Efendic berättar om hur det var.
Författare: Efendic Negra. Titel: Jag Var Precis Som Du. Typ: Bok. Kategori: Memoarer &
Biografier. Releasedatum: 2017-05-17. Artikelnummer: 681746. Lagerstatus: Beställningsvara
Skickas inom 3-6 vardagar. EAN: 9789127152786. ISBN: 9127152786. Språk: Svenska.
Bandtyp: Pocket. Mått(BxHxD):, 110x180x17 mm.
28 maj 2012 . Och som vanligt får han i princip välja helt själv. Han hittade ett rosa linne med
Hello Kitty på, och lyckan som dök upp i hans ögon var obeskrivlig. Det linnet skulle han bara
ha! Och eftersom det är perfekt en varm sommardag tvekade inte jag en sekund att köpa det.
Idag invigde han det! Han var så glad.
Mest utlånat juli - september 2017. 15. Previous. 111966. Omslagsbild · Selfies. Av: AdlerOlsen, Jussi. 112636. Omslagsbild. Bakom din rygg. Av: Sarenbrant, Sofie. 112010.
Omslagsbild · Häxan. Av: Läckberg, Camilla. 113119. Omslagsbild. Och varje morgon blir
vägen hem längre och längre. Av: Backman, Fredrik.
Welcome to the library! Search for titles in the catalogue by entering a search term in the
search box at the top of the page. You can then limit or expand your searches using the many
options provided. Log in by using your library card and PIN code if you want to make
reservations and/or renewals. Sign in. Library Card.
26 jun 2017 . Negra Efendić fick i fjol Stora Journalistpriset för den självbiografiska boken Jag
var precis som du om flykten från Bosnien. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio. Negra Efendić
beskriver sig som mamma, kvinna, journalist, flykting – och framgångsrik på alla områden.
Precis som Zlatan vet hon vad hon kan,.
Idag är Negra Efendic en hyllad och prisbelönt journalist och författare och vi fick höra
hennes historia i somras när hon var en av många intressanta sommarpratare i P1. Förra året
vann hon Stora journalistpriset i kategorin Årets berättare för boken ”Jag var precis som du”,
och hon arbetar idag som journalist på Svenska.
4 okt 2017 . Jag var precis som du. Journalisten Negra Efendićs berättelse om att lämna allt
och försöka bygga upp ett nytt liv i ett nytt land. Jag var precis som du är hennes hyllade
debutbok som skildrar flykten från Bosnien och hur det var att komma till Sverige som
flykting i början av 1990-talet. Efendić är reporter på.
23 nov 2016 . Motivering: "För att han med mästerligt berättande gått till botten med misstänkt
forskningsfusk och blottlagt en livsföraktande äregirighet inom den akademiska världen."

ÅRETS BERÄTTARE Negra Efendic (SvD) för boken "Jag var precis som du" Motivering:
"För att hon i sin reportagebok återvänder till sin.
Jag var precis som du. Pristagare år 2016 i kategorin Årets Berättare: Negra Efendić. Juryns
motivering. "För att hon i sin reportagebok återvänder till sin egen flykt och med osentimental
blick skildrar krigets spår hos ett barn samtidigt som hon ger liv åt människorna bakom
nyhetstelegrammen." Negra Efendić.
26 maj 2016 . Läsningen av Negra Efendićs debut ”Jag var precis som du” får kulturskribenten
Björn Werner att önska att det var den sortens böcker han hade fått läsa i högstadiet. Om
Balkankriget, om flykten, om dagens Sverige.
24 nov 2016 . Missa inga nyheter! Få de senaste nyheterna i din inbox måndag till fredag.
Välkommen som prenumerant!. Ajdå! Nu gick något fel. Få nyhetsbrevet. Du kan också följa
oss i sociala medier. Twitter Facebook.
29 september gästar högaktuella Negra Efendic Alby bibliotek för att prata om sin nya bok
"Jag var precis som du". När: Sista tillfället har redan varit. Plats: Alby bibliotek. Målgrupp:
Föräldrar, Unga vuxna 18-25, Pedagoger, Studerande, Vuxna, Seniorer, Unga 12-18. Negra
Efendić (född 1980) är reporter på Svenska.
Jag var precis som du. Söndag (Aftonbladet) - 2017-06-18 - Boktips -. Negra Efendic (Natur &
Kultur) l Svd-journalisten Negra Efendic fick Stora journalistpriset i kategorin Årets berättare
för denna bok, som rakt och enkelt återger verkligheten bakom de torra nyhetstelegrammen –
flykten från Jugoslavien och kampen för att.
30 maj 2016 . ”Jag var precis som du” är en stark och personlig skildring av Negra Efendićs
liv. I dag arbetar hon som journalist på Svenska Dagbladet med fokus på migrations- och
integrationsfrågor. Som barn tvingades hon lämna sin barndomsby i det före detta Jugoslavien
och så småningom fly från kriget till.
Journalisten Negra Efendi skriver sin egen historia om att fly från kriget och hamna i ett helt
nytt land. När Negra är elva år börjar något hända i den jugoslaviska republik där hon levt hela
sitt liv. Skolgården täcks av nationalistiskt klotter och det viskas om krig bland föräldrarna.
Snart sätts Negra på en buss och ser livet som.
Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och
mänskliga rättigheter. About the Venue. Uddevalla Stadsbibliotek. Library. Uddevalla
Stadsbibliotek. 44 Likes. Go to Page. English (US); Español · Français (France) · 中文(简体) ·
 · اﻟﻌﺮﺑﯿﺔPortuguês (Brasil) · Italiano ·
.
26 maj 2016 . I den nyutkomna boken ”Jag var precis som du” skriver Negra Efendić: ”Vi
kommer aldrig att flytta tillbaka till Bosnien. Våra liv är i Sverige. Jag känner mig inte hemma
någonstans. I Bosnien är jag för svensk och i Sverige är jag inte svensk alls”. Det är en slags
ur-upplevelse av mellanförskapet. ”Jag var.
Vi träffas en gång i månaden och äter frukost och diskuterar en bok vi gemensamt läst.
Bokklubben är öppen för vem som helst att vara med i. Mer info om var och när vi ses finns
på Facebook. Vi är också en bokblogg där Ann-Sofie Lindholm och Margaretha Weimar
tycker om, kommenterar och recenserar (nästan) all sorts.
18 jul 2016 . Jag var precis som du. Författare: Negra Efendic Förlag: Natur & Kultur.
Dubrovnik, 2011. Vi hittar ett övergivet hotell i bergen, sönderskjutet. ”Det är som Titanic fast
på land, bara lämnat”, säger vi. Ropar ner i de tomma hisschakten. Försöker tyda orden på de
sönderklottrade väggarna. Plockar på oss en bit.
14 dec 2016 . Tiderna förändras men ändå upprepar historien sig. Negra Efendic fann
likheterna i dagens flyktingsituation jämfört med när hon själv kom som invandrare till
Sverige på 90-talet när hon sökte svaren på barndomens frågor. Jag var precis som du är
hennes självbiografiska debutroman. Negra Efendic.

5 jul 2006 . Jag tycker att du har tagit ett bra beslut och jag hoppas att du har fina människor
vid din sida som jag önskar att du får det stöd du behöver av. jag vet att inte alla alltid har det
så bra så att dom får . Jag har gjort en medicinsk abort, vet ej hur långt jag var gången men det
var precis i början av graviditeten.
Jag var precis som du. av Negra Efendic. ISBN 9789127152786. Pris: 89.00:- Tyvärr saknar vi
en text om denna bok. Biografi · Share on Facebook Share on Twitter.
Jag var precis som du. av Negra Efendic, utgiven av: Natur & Kultur Allmänlitteratur.
Tillbaka. Jag var precis som du av Negra Efendic utgiven av Natur & Kultur Allmänlitteratur Bläddra i boken på Smakprov.se 9789127141308 Natur & Kultur Allmänlitteratur. /* */
15 maj 2016 . Och i dagarna kommer hennes första bok ut, den självbiografiska skildringen
"Jag var precis som du". Hon växte upp i "den vackraste byn i världen", i Bosnien vid floden
Savas strand. Pappa var lärare, mamma akademiker och posttjänsteman. Invånarna var
sammansvetsade. De flesta i byn var muslimer.
1:a upplagan, 2017. Köp Efendic, Negra/Jag var precis som du po (9789127152786) av Negra
Efendic på campusbokhandeln.se.
3 okt 2016 . 'Glöm inte att andas. Du äter som om du inte sett mat på flera år', säger mamma till
pappa som slevar i sig. ” Så beskriver Negra Efendic i boken ”Jag var precis som du”
familjens ankomst till den första flyktingförläggningen av flera de upplevde under sitt första år
i Sverige 1993. Staden hette Vårgårda fick.
13 jun 2016 . Jag var precis som du av Negra Efendic Den här boken är riktigt riktigt bra, en
sån där bok man sträckläser. Negra Efendic´ är reporter på Svenska dagbladet med fokus på
migrations- och integrationsfrågor och det är sitt eget liv hon berättar om i boken. När hon är
elva år bryter kriget ut i det…
17 maj 2016 . ”Elegant och mångskiktad”. Hur lever en katastrofal händelse som ett
inbördeskrig kvar i dem som drabbats av den? Det är ämnet för journalisten Negra Efendics
bok ”Jag var precis som du”. Kulturnyheternas Per Andersson har läst den. ”Jag var precis
som du” är en elegant och mångskiktad bok, klart och.
Jag var precis som du. Omslagsbild. Av: Efendić, Negra. Utgivningsår: 2016. Språk: Svenska.
Medietyp: Bok. ISBN: 978-91-27-14130-8 91-27-14130-6. Omfång: 285 s.
Innehållsbeskrivning. Journalisten Negra Efendić skriver sin egen historia om att fly från
kriget och hamna i ett helt nytt land. När Negra är elva år börjar.
18 apr 2017 . Välkommen till en kostnadsfri inspirationskväll för dig som undervisar
flerspråkiga och nyanlända elever! För: dig som undervisar flerspråkiga elever. När: 19 april
kl 17.00–19.30 (mat serveras från 16.00) Var: Natur & Kultur, Karlavägen 31 i Stockholm Bra
att veta: begränsat antal platser, först till kvarn.
Jag var precis som du [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Efendic, Negra. Utgivningsår:
2016. Språk: Svenska. Hylla: Lz Efendić, Negra/DR . hon levt hela sitt liv. Skolgården täcks av
nationalistiskt klotter och det viskas om krig bland föräldrarna. Snart sätts Negra på en buss
och ser livet som hon hittills känt det försvinna.
Specialpris: 197 kr, pris: 247 kr. 2016. Inbunden. Finns alltid BOKREA. Köp boken Jag var
precis som du av Negra Efendic (ISBN: 9789127141308) hos BookOutlet.se.
”Jag var precis som du – ett dubbelt perspektiv på flyktingfrågan”. NEGRA EFENDIC.
Utdelning av Nils Horner-priset. STEFAN EKLUND. Att ge röst åt de tystade. TERESE
CRISTIANSSON. Efter varje programpunkt ges tid för frågor och diskussion. 18.00 (ca)
Mingel med dryck och tilltugg. Hur klarar medierna bevakningen?
19 nov 2016 . . till Bokens dag arrangerades första gången 1937 som en hyllning till litteraturen
och läsandet under en tid präglad av bokbål och rasbiologi. Det fick aldrig hända igen. Men
det gjorde det, vilket journalisten och författaren Negra Efendic påminde om genom att berätta

om sin bok "Jag var precis som du",.
Pris: 56 kr. pocket, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Jag var precis som du av
Negra Efendic (ISBN 9789127152786) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
Jag var precis som du. av Negra Efendic. Vinnare av Stora journalistpriset år 2016 i kategorin
Årets Berättare. Juryns motivering: "För att hon i sin reportagebok återvänder till sin egen
flykt och med osentimental blick skildrar krigets spår hos ett barn samtidigt som hon ger liv åt
människorna bakom nyhetstelegrammen.".
Jag var precis som du är en personlig berättelse om ett barns väg från tryggheten i byn till ett
liv långt borta. Det är en resa förbi vägspärrar och beväpnade män, där en svettig barnhand
håller hårt i 50 skrynkliga tyska D-mark. Det är ett liv av väntan, oro och matpaket från Röda
korset. Och till sist en lång bussresa till ett land.
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