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Blodbrødre Ernst Haffner Hent PDF BERLIN. 1932. INGEN FREMTID. I gaderne omkring Alexanderplatz
holder banden Blodbrødre til. En gruppe drenge overladt til sig selv blandt tabere, plattenslagere, ludere og
alfonser. Vi møder blandt andre Johnny, den karismatiske leder, og de to mere følsomme typer, Ludvig og

Willi, som er stukket af fra opdragelses anstalten og drømmer om et nyt liv.

Igennem dage og nætter fulde af druk, slåskampe, kriminalitet, prostitution, kedsomhed og fattigdom kæmper
drengene for tilværelsen, mens myndigheder og fjender står på spring for at ødelægge alt for dem. Netop som

Ludvig og Willi kan ane lys i mørket, rammer virke-ligheden igen.

I BLODBRØDRE er læseren en flue på væggen i mellemkrigstidens trøstesløse og løsslupne Berlin. Bogen
emmer af samme autenticitet, som gjorde en anden glemt ’skandaleroman’, Hans Falladas Alene i Berlin, til

en litterær sensation, da den blev gravet frem af gemmerne og gik sin sejrsgang verden over.
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