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Mr. Rosenblums liste Natascha Solomons Hent PDF En morsom, charmerende og begavet roman om tysk-
jødiske Jack Rosenblum, der under krigen flygter til England, og hans resolutte forsøg på at blive mere

engelsk end englænderne. Da Jack Rosenblum i 1937 sætter foden på engelsk jord for første gang, ved han, at
det gælder om at assimilere sig, hvis han og hans kone, Sadie, skal falde til i det nye land. På havnen får han

udleveret pamfletten: ´Helpful Information and Friendly Guidance for Every Refugee´, en udførlig
introduktion til England og det engelske folk, som han tager til sig som sin nye bibel. Han ved derfor, at

marmeladen skal købes i Fortnum and Mason, golfkøllerne i Harrods, og at det daglige højdepunkt er BBC´s
vejrudsigt. Og så taler han aldrig tysk, undtagen hvis han kommer til at bande. Men nu er det 8 år siden

krigen sluttede, og trods store anstrengelser har han mødt et utal af forhindringer på sin vej. Ikke mindst fra
sin kone, Sadie. Hun har svært ved at forstå hans besættelse af engelskhed. Hun har ikke lyst til at glemme,
hvem de er og hvor de kommer fra. Og hun vil hellere bage kager for at huske dem, de lod bag sig, end at

bekymre sig om reglerne for bridge. Men Jack er overbevist om, at de kan finde sig til rette i England. Og i et
sidste desperat forsøg på at opfylde alle punkterne på sin liste, overbeviser han Sadie om at flytte på landet.
Her i det smukke, idylliske engelske landskab, sætter han sig for at opfylde et umuligt mål: at blive medlem

af en golfklub, om han så skal lave banen selv.
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til at glemme, hvem de er og hvor de kommer fra. Og hun vil hellere
bage kager for at huske dem, de lod bag sig, end at bekymre sig om
reglerne for bridge. Men Jack er overbevist om, at de kan finde sig til
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