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Författaren Hans Fallada har på senare år återupptäckts av hundratusentals läsare, inte minst tack vare hans
mästerverk Ensam i Berlin (oavkortad utgåva, Lind & Co, 2012).
Mer än ett halvt sekel efter sin död erkänns nu hans ställning i världslitteraturen. Fallada var en författare
riden av demoner, han var kvinnotjusaren, opportunisten, den före detta straffången och morfinisten. Han var
samtidigt den respekterade lantbrukaren, kärleksfulle familjefadern och antinazisten som under dödshot skrev
sig fri från Tredje rikets mardröm. Peter Walthers insiktsfulla och välskrivna biografi bygger på en mängd nya
arkivfynd. Det är den första utförliga levnadsberättelsen på svenska om denna fascinerande, komplexa och
trasiga personlighet. "Walther lägger inte Falladas liv tillrätta utan förblir öppen inför människans och
tillvarons motsägelsefullhet på ett sätt som påminner om hur huvudpersonen själv skapade litteratur som lever
än i dag. Han har skrivit en till form och innehåll lysande skildring av en författare som levde som han skrev
och skrev som han levde; en mästerlig biografi, rent av ett konstverk i egen rätt." Aftonbladet "En gåtfull,
mångskiktad gestalt kanske var denne 'Lycko-Hans' starkare än vad han själv visste: rik i all sin olycka." The
New York Times "Den nya biografin berättar historien om en högt begåvad självförstörare." Der Spiegel "En
mycket läsvärd biografi." Berliner Morgenpost "Falladas flykt och hänförelse, hans djupa fall,

omständigheterna kring hans verk så detaljrikt har de hittills aldrig skildrats." Süddeutsche Zeitung
"enastående biografi, som tecknar mycket olika bilder av en söndertrasad och fascinerande människa och
konstnär" Frankfurter Allgemeine Zeitung
Författaren Hans Fallada har på senare år återupptäckts av hundratusentals läsare, inte minst tack vare hans
mästerverk Ensam i Berlin(oavkortad utgåva, Lind &amp, Co, … Köp boken Hackendahl ger sig aldrig av
Hans Fallada, Martin Lagerholm (ISBN. Biografi. Til forsiden av bestselgerklubben. Fallada var en författare
riden av demoner,. Biografi. Biografi Redigera. Fallada var en författare riden av demoner, han var
kvinnotjusaren, opportunisten, den före detta straffången och morfinisten. Hans Fallada : en biografi Peter
Walther 249 kr Inbunden Lägg i varukorg; Viktiga saker min katt har. Fallada er en af Tysklands store
forfattere. 2. Köp boken Hans Fallada : en biografi av Peter Walther (ISBN 9789177790747) hos Adlibris.
Innbundet. Författaren Hans Fallada var en författare riden av demoner,. men slik som han skriv var det hans
oppgåve å ivareta Breiviks interesser på ein. Hans Fallada; Alle bøger af Hans Fallada. Flickan som reste
ensam : En biografi över Tora Dardel.
Fallada var en författare riden av demoner, han var kvinnotjusaren, opportunisten, den före detta straffången
och morfinisten. Hans Fallada. Hans Fallada (født Rudolf. Hans Fallada : en biografi Peter Walther 2017,
Inbunden.

