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Og på den anden side Alicja Fenigsen Hent PDF "Og på den anden side" starter, da den polske indvandrer

Anna vender tilbage til København efter et studieophold i USA. Hun bliver igen en del af det polske
indvandrermiljø i København, og sammen med de andre polakker kommer hun til at opleve de dramatiske
begivenheder i Polen i 1981, da krigsretstilstanden bliver indført, og propagandastrømmen går amok for at
dække over de egentlige begivenheder. Anna og flere andre polske indvandrere bliver indkaldt af Danmarks
Radio til at arbejde som tolke på den heftige informationsstrøm, og sådan får de en brutal indsigt i deres

fødelands sande tilstand. Alicja Fenigsen (f. 1949) blev født i Lodz i Polen. Hun nåede at gå på
kunstakademiet i to år i Polen, før hun var tvunget til at flygte til Danmark. Her gik hun på

Kunsthåndværkerskolen og blev senere aftenskolelærer og tolk. Alicja Fenigsen debuterede som forfatter i
1982 med romanen "Der var så meget".
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