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Genom graniten Ania Monahof Hent PDF Annoschka är omkring nio år och sitter på en liten trälåda utanför
mormors staket. Ännu har hon ingen aning om att det brutala kriget snart ska tvinga henne bort från allt hon
känner till och håller kärt. Men kriget kommer och vardagen förändras drastiskt. Orubbligt börjar Annoschkas

lilla familj att kämpa mot svårigheter och nöd när våldet närmar sig, och tillsammans flyr de ifrån det
krigsdrabbade Sovjet. Genom graniten är den första boken i Ania Monahofs självbiografiska trilogi om

hennes familjs flykt genom Andra Världskrigets Europa.

Ania Monahof, föddes 1929 i Leningrad i Sovjetunionen och är en svensk författare. I hennes släkt finns
ryskt, ingermanländskt, finlandssvenskt och judiskt påbrå. I ungdomen tvingades hon fly det forna sovjet och
kom till Sverige 1945. Denna tid i skuggan av andra världskriget skildras i den självbiografiska trilogin där
Genom graniten är den första delen. För debutboken Genom Graniten (1987) tilldelades hon Samfundet De

Nios litteraturpris.
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