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Årets Nobelpristagare i litteratur 2014!

"Om man ska läsa någon bok i höst och vill sätta tänderna i 118 sidor
som kommer att vidga ens liv, då ska man läsa den här. En femma

till Patrick Modiano."
Gomorron Sverige, SVT

"Läs hans roman! Du glömmer den inte."
Jönköpings-Posten

"När han är som skickligast lyckas han med sin raffinerade
minneskonst upphäva den tvingande linjära tiden och få alla

tidslagren att flyta och befrukta varandra i ett komplext tillstånd av
historia, samtid och framtid, ja, evighet. Det är då svindeln uppstår,
perspektiv förskjuts på riktigt, och jag ser världen med klarare och



renare ögon. (...) en av de mest respektfulla och inkännande
skildringarna av förintelsens offer som jag har läst."

Aftonbladet

"Trots att han sällan blir känslosam, att han går närmast metodiskt
noggrant tillväga, kryper Doras öde allt närmare inpå och blir i all
sin tragik allt svårare att värja sig emot. (...) Modiano skriver en
oerhört stark berättelse om Dora Bruder, men boken handlar inte
bara om henne, det är också en berättelse som vill påminna om alla
de människor som drabbades av andra världskrigets vansinne."

Norrbottens-Kuriren

"Den är bara 119 sidor lång men väger ändå tungt litterärt. Att läsa
den är en glädje som gör ont. (...) Hur kan denna korta roman då

kännas så angelägen som litteratur? För att den verkligen får läsaren
att känna vad det innebär att Dora Bruder försvann. Hon hann fylla
16 år, hon dog. Vi kommer aldrig att få lära känna Dora Bruder."

Borås Tidning

"Modiano skriver tydligt, engagerat och med psykologisk skärpa om
det mest outhärdliga."
Upsala Nya Tidning

En dag 1988 ser den franske författaren Patrick Modiano en notis i
ett nummer av kvällstidningen France-Soir från 1941. En 15-årig
flicka, Dora Bruder, anmäls saknad av sina föräldrar. Modiano kan
inte släppa tanken på den judiska flickan och hennes föräldrar i det
av tyskarna ockuperade Paris. Han ägnar de följande nio åren åt att
försöka rekonstruera Dora Bruders liv, från försvinnandet den kalla
decemberkvällen 1941 till transporten från lägret Drancy i Paris till
Auschwitz i september 1942. Hans efterforskningar resulterar 1997 i

Dora Bruder.

atrick Modiano, född 1945, räknas som en av Frankrikes främsta
författare. Med sina starkt personliga romaner, där handlingen nästan

alltid utspelar sig i Paris, har Modiano sedan länge en hängiven
publik såväl i hemlandet som utomlands. Sedan debuten 1968 har
han gett ut ett trettiotal böcker. Modiano har bland annat belönats

med Franska akademiens stora romanpris 1972, Goncourtpriset 1978
samt det prestigefyllda Prix mondial Cino Del Duca för sitt samlade

verk 2010.
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