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Under en ond stjerne Heda Margolius Kovály Hent PDF "Tre kræfter har formet mit livs landskab. To af dem
knuste den halve verden. Den tredje var meget lille og svag, ja, faktisk usynlig. Det var en sky lille fugl i min
brystkasse, en tomme eller to over min mave. På de mest uventede tidspunkter kunne fuglen vågne op, løfte
sit hoved og baske henrykt med vingerne. Så løftede jeg også hovedet, for i det korte øjeblik vidste jeg med
sikkerhed, at kærlighed og håb har uendeligt større magt end had og raseri, og at der et eller andet sted på den

anden side af min horisont eksisterede et uforgængeligt liv, der altid ville sejre.

Den første kraft var Adolf Hitler, den anden Josef Vissarionovitj Stalin. De gjorde mit liv til et mikrokosmos,
hvor historien om et lille land i Europas hjerte udspillede sig. Den lille fugl, den tredje kraft, holdt mig i live,

så jeg kunne fortælle denne historie."

OM BOGEN
"En sjælden gang imellem læser man en bog, der sætter egne og tidens problemer i per- spektiv og tvinger os
til at konfrontere de mørke sider af menneskets natur. Mrs. Ková- lys erindringer er ikke blot en personlig be-

retning om den umenneskelighed, hun mød- te. Ved at fortælle sin historie – ligefremt og uden
selvmedlidenhed – kaster hun lys over dybe sandheder om den menneskelige adfærd ... Langsomt og med
tiltagende styrke bliver det igennem bogen tydeligt, hvordan den totalitære stat næres af menneskelig blind-

hed og svaghed." – THE NEW YORK TIMES

OM FORFATTEREN
HEDA MARGOLIUS KOVÁLY (1919- 2010) voksede op i Prag som datter af velstående jøder. Familien blev
i 1941 interneret i den jødiske ghetto i Lodz og der- fra sendt til Auschwitz, hvor hendes forældre omkom.

Mirakuløst flygtede hun tilbage til Prag fra en dødsmarch mod Bergen-Belsen få måneder før Anden
Verdenskrigs afslutning.

Efter krigen opnåede hendes mand, Rudolf Margolius, en politisk toppost i det nye, kommunistiske styre,
men blev i 1952 fængslet og senere henrettet som en af 11 i den skueproces, der senere blev kendt som

Slansky-processen.

Heda Margolius Kovály ernærede sig derefter som oversætter, særligt af moderne amerikansk litteratur, inden
hun i 1968 flygtede ud af Tjekkoslovakiet, først til Storbritannien og senere til USA, hvor hun levede frem til

sin død.

 

"Tre kræfter har formet mit livs landskab. To af dem knuste den
halve verden. Den tredje var meget lille og svag, ja, faktisk usynlig.
Det var en sky lille fugl i min brystkasse, en tomme eller to over min
mave. På de mest uventede tidspunkter kunne fuglen vågne op, løfte

sit hoved og baske henrykt med vingerne. Så løftede jeg også
hovedet, for i det korte øjeblik vidste jeg med sikkerhed, at

kærlighed og håb har uendeligt større magt end had og raseri, og at
der et eller andet sted på den anden side af min horisont eksisterede

et uforgængeligt liv, der altid ville sejre.

Den første kraft var Adolf Hitler, den anden Josef Vissarionovitj
Stalin. De gjorde mit liv til et mikrokosmos, hvor historien om et
lille land i Europas hjerte udspillede sig. Den lille fugl, den tredje
kraft, holdt mig i live, så jeg kunne fortælle denne historie."

OM BOGEN



"En sjælden gang imellem læser man en bog, der sætter egne og
tidens problemer i per- spektiv og tvinger os til at konfrontere de

mørke sider af menneskets natur. Mrs. Ková- lys erindringer er ikke
blot en personlig be- retning om den umenneskelighed, hun mød- te.
Ved at fortælle sin historie – ligefremt og uden selvmedlidenhed –
kaster hun lys over dybe sandheder om den menneskelige adfærd ...

Langsomt og med tiltagende styrke bliver det igennem bogen
tydeligt, hvordan den totalitære stat næres af menneskelig blind- hed

og svaghed." – THE NEW YORK TIMES

OM FORFATTEREN
HEDA MARGOLIUS KOVÁLY (1919- 2010) voksede op i Prag
som datter af velstående jøder. Familien blev i 1941 interneret i den
jødiske ghetto i Lodz og der- fra sendt til Auschwitz, hvor hendes
forældre omkom. Mirakuløst flygtede hun tilbage til Prag fra en

dødsmarch mod Bergen-Belsen få måneder før Anden Verdenskrigs
afslutning.

Efter krigen opnåede hendes mand, Rudolf Margolius, en politisk
toppost i det nye, kommunistiske styre, men blev i 1952 fængslet og
senere henrettet som en af 11 i den skueproces, der senere blev kendt

som Slansky-processen.

Heda Margolius Kovály ernærede sig derefter som oversætter,
særligt af moderne amerikansk litteratur, inden hun i 1968 flygtede
ud af Tjekkoslovakiet, først til Storbritannien og senere til USA,

hvor hun levede frem til sin død.
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