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Perla Frédéric Brun Hent PDF Frédéric Brun er født i Paris i 1960. Perla er hans første bog. Bogen blev
nomineret til adskillige priser og belønnet med den fornemme Prix Goncourt du Premier Roman.

Perla overlever koncentrationslejren og vender tilbage til Frankrig. Hun taler aldrig siden om hvad hun har
været igennem, klarer sig godt, får en forretning op at stå, møder kærligheden og får et barn. Men angsten og

smerten har slået rod i hende, og finder udtryk i en livslang depression.

Da Perla dør mister forfatteren sit fodfæste. Selvom de var tæt knyttet fortalte hun aldrig om sin tid i
Auschwitz, og han har heller ikke spurgt. Nu forsøger han at finde beskrivelser af et liv som kunne have været
hendes. Han fordyber sig i Holocaust-litteratur, rejser til Polen og besøger lejren, studerer efterladte breve og

fotos, alt sammen for at finde brikkerne til det puslespil hun aldrig har villet lægge for ham.
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