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...Tyskerne på Bornholm ville kun overgive sig til englænderne, forlød det, men det var umuligt, der var ingen
englændere at overgive sig til! Russerne kom, og i toppen af det sovjet-militære system valgte man at indlede
den lange befrielse af Bornholm med et meget voldsomt bombardement af Rønne og Nexø. Det var svært at
finde nogen, der kunne forklare, hvad grunden hertil kunne være. Den bataljon soldater, som landsættes, lever
ellers et stille og roligt liv, rimelig velordnet og uden de store problemer. Vi lærer mange af dem at kende,
især to officerer, Sergej og Pavel. De to spærrer øjnene op, da de under en byvandring gennem det
sønderbombede Rønne ser, at ganske almindelige mennesker i den lille by havde toiletter med fliser og
rindende vand, at markerne og haverne er velholdte, at der er varer i butikkerne, bøger og aviser på biblioteket,
og at livet på trods af besættelsen syntes harmonisk og velordnet. Det er en paradisisk ø, de er ankommet til.
Slangerne har de selv medbragt. Lydbogens højdepunkt er den dramatiske og hjertegribende
kærlighedshistorie mellem Helen, en dansk-russisk kvinde og den unge kaptajn Pavel. Pjotr Kotovs roman er
enestående - ved skildringen af Bornholms befrielse/besættelse og ved sin anderledeshed.
Den giver et tragisk, men realistisk billede af Sovjetrusland under Stalin, men den fortæller os også en
opbyggelig historie: at kærligheden, lidenskaberne og menneskers stræben efter sandhed er umulig at slå ihjel.
Copyright © Kotov og forlaget “Almanah puteshestvij, 2011 Oversat af Tatjana Vojtjúk Jensen og Bent
Jensen fra Mimo ostrova Bujana 2. verdenskrig, historie, Bornholm, Sovjetunionen

Fremstillet med kærlighed, omhu og nysgerrighed. dk - dansk portal online siden 1999. Man skal finde sin
identitet, hormonerne pumper, og hvordan er det nu, man forholder sig til det modsatte køn. Læs mere her.
Geografi og klima.
Det har altid været svært at være teenager. Læs om overnatningsmuligheder, spisesteder, naturen,
shoppemuligheder og aktiviteter på Anholt. Øens mest markante geografiske kendemærke er Vulkanen Etna i
nærheden af Catania er Siciliens højeste bjerg (3. Mit liv på Lolland med alt for mange interesser. Anholt
Turist Carlsen ble født i Tønsberg 30. Lehnsgaard. Turisme, baggrund, politik og historie, kultur, videoer,
links, fotos og postkort samt dagens nyheder. Sværmer du for friluftsliv i smuk natur og frisk havluft,
hyggelige gæstgiverier, spændende kunst, camping, lysthavn, nostalgi eller moderne IT. Geografi og klima.
Sværmer du for friluftsliv i smuk natur og frisk havluft, hyggelige gæstgiverier, spændende kunst, camping,
lysthavn, nostalgi eller moderne IT. 263 meter), det.
Læs om overnatningsmuligheder, spisesteder, naturen, shoppemuligheder og aktiviteter på Anholt. Man skal
finde sin identitet, hormonerne pumper, og hvordan er det nu, man forholder sig til det modsatte køn.
Fremstillet med kærlighed, omhu og nysgerrighed. Han har også tre søstre. Direct Ferries tilbyder færger til
Tyskland med alle de førende Tyskland færgeselskaber.

