Një luftë me luftën: Romani debutues kompleks "Ach, mein Kosovo!" nga Mechthild Henneke
Pershendetje!
Çfarë e bën një person të shkojë në luftë? Nuk është një pyetje e lehtë, që Mechthild Henneke
afrohet në librin "Ach, mein Kosovo!" (ET 23 November 2021 / PalmArtPress / ISBN: 978-3-96258096-4")
Në vitin 1998, një student i mjekësisë nga Kosova hedh jetën e tij në Gjermani për t'u bashkuar me
UÇK- në. Ai nuk do më të shohë serbët të shtypin popullin e tij, por të bëjë diçka për këtë. Por kur
protagonisti Taras Galani përballet me armiqtë në betejën e parë, ndihet ndryshe nga ç'pritej:
dyshimet përhapen tek i riu, pas kësaj ai vendos të shkëmbejë pushkën e tij me një qese ilaçesh. Ai
fillon të shpëtojë jetë në vend që të vrasë.
Me debutimin e saj letrar "Ach, mein Kosovo!" gazetari dhe autori Mechthild Henneke arrin sukses
në një panoramë mbresëlënëse të luftës në Kosovë. Romani pyet pse njerëzit shkojnë në luftë dhe
çfarë përfshin një vendim i tillë. Libri është kryesisht i bazuar në ngjarje të vërteta reale dhe merr
temat e kohës sonë: lufta, fluturimi dhe një identitet midis dy kulturave.
Mechthild Henneke, gazetar dhe autor në Berlin, jetoi në Kosovë për më shumë se shtatë vjet midis
1999 dhe 2008, duke punuar për Kombet e Bashkuara dhe OSBE. Më parë, ajo ishte redaktore në
Berliner Zeitung. Lindur në Westphalia, ajo studioi shkencat politike dhe ndoqi Shkollën Henri
Nannen të Gazetarisë në Hamburg. Pas kthimit të saj nga Ballkani, ajo shkroi romanin e saj të parë.
Informacione të mëtejshme mbi librin dhe autorin mund të gjenden në: http://blog.mhenneke.de/

BUCH CONTACT mbikëqyr punën e shtypit për këtë titull nga shtëpia botuese PalmArtPress. Do
të jemi të lumtur t'ju dërgojmë një kopje shqyrtimi ose flamurin dhe/ose të kontaktojmë me znj.
Henneke. Për të shmangur dërgesat e gabuara, na jepni adresën tuaj të tanishme.

