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Skrevet på polsk Janina Katz Hent PDF Fra en af dansk lyriks mest karakterfulde stemmer kommer nu
SKREVET PÅ POLSK. En ny samling digte af internationalt format, der kredser om tabet, eksilet og

aldringen. Pressen skriver: »Man har ikke læst mange af bogens digte, før man fornemmer, at noget ganske
særligt er på færde. Hvis man ikke mente og vidste det før, erkender man det nu - at Janina Katz er en stor

digter.« – Erik Skyum Nielsen, Information »Janina Katz’ Skrevet på polsk ligner ikke noget som helst andet,
vi har inden for moderne dansk digtning.« – Peter Stein Larsen, Kristeligt Dagblad »Janina Katz er den

skarpeste og livligst hjemløse digter, vi ikke ejer!« – Lars Bukdahl, Weekendavisen »Det er denne pendlen
mellem øjeblikket og de mere grundlæggende betingelser, der giver Janina Katz hendes særlige stemme i

dansk poesi. Oplevet på polsk, udtrykt på dansk.« ***** – Thomas Bredsdorff, Politiken
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