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Alene i Berlin Hans Fallada Hent PDF Berlin 1940. Krigen raser, byen er lammet af frygt, mens to personer
nægter at føje regimet.

I opgangen i Jablonskistraße 55 lever beboerne hver deres liv: den partitro familie Persicke, forhenværende
byretsdommer Fromm, stikkeren Barkhausen og det undseelige ægtepar Otto og Anna Quangel. Da

ægteparret modtager nyheden om, at deres eneste søn er faldet ved fronten, styrter deres tilværelse i grus. De
begynder at tvivle på regimet og indleder en personlig modstandskamp mod Hitler. Inden længe bliver de
jaget af Gestapo, og det bliver hurtigt kattens leg med musen, alt imens krigslykken vender, Berlin sættes i

flammer, og forræderi og mord ryster ejendommens beboere.

Dette er den ucensurerede og uforkortede version af den tyske forfatter Hans Falladas klassiker fra 1947 om
hverdagslivets rædsler under nazismen. Bogen er en af de seneste års største litterære sensationer i Europa og

USA og udkom i 2012 for første gang på dansk.

 

Berlin 1940. Krigen raser, byen er lammet af frygt, mens to personer
nægter at føje regimet.

I opgangen i Jablonskistraße 55 lever beboerne hver deres liv: den
partitro familie Persicke, forhenværende byretsdommer Fromm,
stikkeren Barkhausen og det undseelige ægtepar Otto og Anna

Quangel. Da ægteparret modtager nyheden om, at deres eneste søn er
faldet ved fronten, styrter deres tilværelse i grus. De begynder at
tvivle på regimet og indleder en personlig modstandskamp mod

Hitler. Inden længe bliver de jaget af Gestapo, og det bliver hurtigt
kattens leg med musen, alt imens krigslykken vender, Berlin sættes i

flammer, og forræderi og mord ryster ejendommens beboere.

Dette er den ucensurerede og uforkortede version af den tyske
forfatter Hans Falladas klassiker fra 1947 om hverdagslivets rædsler

under nazismen. Bogen er en af de seneste års største litterære
sensationer i Europa og USA og udkom i 2012 for første gang på

dansk.
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