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"Bokserien är en verklig litteraturskatt som med sin mångfacetterade skildring av det dåtida samhället även
berör brännande aktuella ämnen i vår tid ... Joanna Hellgrens svartvitaillustrationer förmedlar stämningarna
med lågmäld tonsäkerhet. Det här är en fantastisk och drabbande läsupplevelse att bära med sig, lika viktig för
yngre som äldre." Boel Petersen, BTJ Katitzi är inte ens tretton år fyllda när hon anklagas för stöld och
återigen råkar ut för sin styvmors besinningslösa vrede. Situationen är mer laddad än någonsin och Katitzis
pappa försöker förgäves lugna stämningen. Beslut tas därför om att Katitzi ska giftas bort. Pappa Taikon tror
att det blir bäst att hon får börja om i en annan familj. Lazi, brudgummen, är sex år äldre än Katitzi och lovar
henne ett liv i lyx och en tillvaro utan bekymmer. Men efter bröllopet blir det uppenbart att han har ljugit för
Katitzi. I uppföljaren På flykt bestämmer sig Katitzi för att fly till Amerika, från sin man och sitt liv i Sverige.
Men redan i Göteborg börjar hon tvivla. Denna samlingsvolym innhåller del sju och åtta i serien om Katitzi.
Böckerna har älskats av generationer barnboksläsare och finns nu i nyutgåva, varsamt reviderade av Lawen
Mohtadi, i nära samarbete med Katarina Taikons dotter, specialpedagogen Angelica Ström. Katarina Maria
Taikon Langhammer (19321995) var en svensk författare av romsk härkomst som kämpade i många år för
romernas rättigheter i Sverige. Liksom de flesta romer i sin generation gick hon inte i skola, utan fick lära sig
läsa och skriva som vuxen. Hon tilldelades ABF:s litteraturpris 1964. Joanna Hellgren (född 1981) är en
prisbelönt illustratör och serietecknare, utbildad på Konstfack i Stockholm. Bokserien är en verklig
litteraturskatt som med sin mångfacetterade skildring av det dåtida samhället även berör brännande aktuella
ämnen i vår tid. Boel Petersen, BTJ

Katitzi barnbruden. se. Köp 'Katitzi barnbruden & Katitzi på flykt' bok nu. Katitzi barnbruden, av Katarina
Taikon. Katitzi är inte ens tretton år fyllda när hon anklagas för stöld och återigen råkar ut för sin styvmors
besinningslösa vrede. Katitzi på flykt av Taikon, Katarina. Nacka: Tai-Lang. 576333. Katitzi på flykt
Författare Taikon, Katarina - Hedlund, Björn Katitzi barnbruden & Katitzi på flykt av Katarina Taikon.
Förlag Tai-lang. Katitzi barnbruden, & Katitzi på flykt. E-bok, 2017. Libris 8379558. inbunden, 2017.
Katitzi barnbruden. Katitzi barnbruden ; & Katitzi på flykt / Katarina Taikon ; bild:. Katitzi är inte ens tretton
år fyllda när hon anklagas för stöld och återigen råkar ut för sin styvmors besinningslösa vrede.

