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Jeg hedder ikke Miriam Majgull Axelsson Hent PDF Forlaget skriver: Miriam er født som roma og med et
andet navn. Og sammen med tusindvis af andre romaer bliver hun af nazisterne sendt til Auschwitz. Men
under en transport mellem Auschwitz og en anden koncentrationslejr, Ravensbrück, skifter hun tøj og

identitet med en død jødisk kvinde og bliver til Miriam. Og som Miriam kommer hun med de hvide busser til
efterkrigstidens Sverige, hvor romaer også var uønskede. Så for at overleve fastholder hun sin jødiske

identitet og får en tilværelse som hjemmegående husmor i en mindre provinsby. Men under den perfekte
overflade gemmer der sig minder om ufattelige rædsler og hemmeligheder, som det bliver stadig vanskeligere

at undertrykke.

´Jeg hedder ikke Miriam´ er en stærk og dybt bevægende roman om rædsel, skam og det at stå udenfor. Om
Europas og mindretallenes smertefulde historie. Romanen udkom i Sverige i 2014, blev meget omdiskuteret

og har solgt mere end 50.000 eksemplarer.

Majgull Axelsson har modtaget to af Sveriges fornemste litterære priser, August Prisen og Moa Martinsson
prisen, og tre af hendes romaner er tidligere udkommet på dansk, hvoraf den mest kendte er ´Aprilheksen´.
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