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Adressat okänd Kathrine Kressmann Taylor boken PDF En laddad berättelse baserad på verkliga händelser –
en modern klassiker!Martin Schulse reser tillbaka till Tyskland år 1932 efter en längre tid i USA. Hans vän
och kompanjon, juden Max Eisenstein, stannar kvar i Amerika. De båda männen brevväxlar och berättar för
varandra om karriär, familj och vänner. I USA nås Max snart av rapporter om nazisternas illgärningar efter
Hitlers maktövertagande och han oroar sig för sin syster som är kvar i Tyskland. Hur länge dröjer det innan
hon råkar illa ut på grund av sin judiska bakgrund? Till Max förfäran reagerar Martin helt annorlunda. För
honom är Hitler den man som kan återge Tyskland dess forna glans och ära. För varje brev växer spänningen
och intensiteten i denna berättelse om hur vänskap förbyts i hat när nazismens snara dras åt kring oskyldiga
människor. Och slutet kommer som en fullständig överraskning… Adressat okänd, som publicerades 1938,

var en av de allra första skildringarna av Nazitysklands fasor.

 

En laddad berättelse baserad på verkliga händelser – en modern
klassiker!Martin Schulse reser tillbaka till Tyskland år 1932 efter en
längre tid i USA. Hans vän och kompanjon, juden Max Eisenstein,
stannar kvar i Amerika. De båda männen brevväxlar och berättar för
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och han oroar sig för sin syster som är kvar i Tyskland. Hur länge
dröjer det innan hon råkar illa ut på grund av sin judiska bakgrund?
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