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Opa ligger for døden i Berlin, mens hans danske barnebarn passer sit trivielle job hos en urmager på
Københavns Hovedbanegård. Hun er barn af hippie-forældre og har aldrig tænkt over, hvad der gik forud for
forældrenes generation - indtil den dag hendes fætter kommer fra Tyskland med toget. Det kommer frem, at
Opa var i Polen under krigen.
At han var nazist. Topnazist. En rejse gennem tider og steder tager sin begyndelse. Den fører fra
efterkrigstidens Tyskland, hvor Opa undslipper en russisk henrettelsespeloton, over 60´ernes Flower Power tid
og frem til i dag. Romanen er historien om en ung kvinde på sporet af sine rødder fortalt i grænselandet
mellem fiktion og fakta. Pressen skrev: Det er en traumatisk historie Julia Butschkow, født 1978, tager op.
Men hun gør det suverænt. ****** - Mai Misfeldt, Berlingske Tidende Romanen har dybde i indhold, lethed i
sproget og præcision i portrætterne, hvilket lover godt for fortsættelsen af et forfatterskab, der med endnu et
formskift, viser en bemærkelsesværdig modning og udvikling.
- Klaus Rothstein, Weekendavisen
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