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To brødre Ben Elton Hent PDF I 1920 bliver to drenge født samme dag i Berlin. Den ene er jøde, den anden
er adopteret og arier. De er brødre. I begyndelsen har deres oprindelse ingen betydning, men efterhånden som

det politiske landskab ændrer sig, bliver de tvunget til at træffe beslutninger, som får forfærdelige
konsekvenser.

Med udviklingen i Nazityskland som bagtæppe fortælles brødrenes historie. Bogen begynder i 1956, hvor
den ene, overlevende bror forhøres af den engelske efterretningstjeneste og genoplever sin barndom,

opvæksten i Hitlers Tyskland, forholdet til sin bror og ikke mindst deres kærlighed til den samme kvinde.

Fortællinen om de to brødre er fiktion, men alle væsentlige begivenheder i Hitler og naziregimets vej mod
magten er faktuelt og korrekt beskrevet.

Forfatteren

Ben Elton står bag kult tv-serier som Blackadder og The Young Ones. Two Brothers er hans 14. roman. Hans
prisbelønnede krimi Popcorn fra 1996 er den eneste af hans bøger, der er udkommet på dansk (L&R).

Ben Eltons far er født i Tübingen i Sydtyskland i 1923. I 1929 flyttede farens jødiske familie til Prag, og i
februar 1939 til England for at undgå nazismens trusler. Faren er født Ludwig Ehrenberg og ændrede navn til
Lewis Elton under 2. verdenskrig. Moren Mary er ikke jøde. Ben Elton er født 3. maj 1959 og er gift med en

ikke-jøde. Han bor i Australien.
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