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Mr. Rosenblums liste Natasha Solomons Hent PDF Kort før Anden Verdenskrig flygter Jack og Sadie
Rosenblum med deres lille datter fra Berlin til London. Da de går i land i Harwich, får de udleveret en

pamflet fra den Tysk-jødiske hjælpekomite. Den fortæller, hvordan man bliver en rigtig englænder, og Jack
følger listen slavisk. Han går i Covent Garden, køber ind i Harrods og taler aldrig tysk, med mindre han en

sjælden gang bander.

Men trods sin gode vilje møder han et utal af forhindringer. Ikke mindst fra sin kone Sadie, som stædigt
nægter at glemme, hvor de kommer fra og ustandseligt bager tyske kager for at mindes dem, de lod bag sig.

Jack er dog overbevist om, at de nok skal falde til. Han mangler kun én ting på listen for at kunne betragte sig
selv som ægte englænder: medlemskab af en golfklub. Men ingen engelsk golfklub vil optage en tysk jøde

som medlem.

Jack lader sig imidlertid ikke slå ud. Han køber en gammel, forfalden landejendom, og der, midt i det
idylliske engelske landskab, fuld af klokkeblomster, overtro og mærkværdige landsbyboere, sætter han sig et

umuligt mål: Han vil bygge sin helt egen golfbane.

En varm, underholdende og charmerende roman om den svære kunst at falde til, om eksil og kærlighed, og
om at bryde op og finde hinanden på ny, baseret på forfatterens egen familiehistorie.
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Kort før Anden Verdenskrig flygter Jack og Sadie Rosenblum med
deres lille datter fra Berlin til London. Da de går i land i Harwich, får
de udleveret en pamflet fra den Tysk-jødiske hjælpekomite. Den
fortæller, hvordan man bliver en rigtig englænder, og Jack følger

listen slavisk. Han går i Covent Garden, køber ind i Harrods og taler
aldrig tysk, med mindre han en sjælden gang bander.

Men trods sin gode vilje møder han et utal af forhindringer. Ikke
mindst fra sin kone Sadie, som stædigt nægter at glemme, hvor de
kommer fra og ustandseligt bager tyske kager for at mindes dem, de

lod bag sig.

Jack er dog overbevist om, at de nok skal falde til. Han mangler kun
én ting på listen for at kunne betragte sig selv som ægte englænder:
medlemskab af en golfklub. Men ingen engelsk golfklub vil optage

en tysk jøde som medlem.

Jack lader sig imidlertid ikke slå ud. Han køber en gammel, forfalden
landejendom, og der, midt i det idylliske engelske landskab, fuld af



klokkeblomster, overtro og mærkværdige landsbyboere, sætter han
sig et umuligt mål: Han vil bygge sin helt egen golfbane.

En varm, underholdende og charmerende roman om den svære kunst
at falde til, om eksil og kærlighed, og om at bryde op og finde
hinanden på ny, baseret på forfatterens egen familiehistorie.
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