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Modstanderens død Hans Keilson Hent PDF Forlaget skriver: Modstanderens død handler om en ung jødisk
mands skrækblandede fascination af en navnløs ´modstander´, som han ser vokse sig stadig mere magtfuld i
1930´ernes Tyskland. Det er en skræmmende historie, ikke alene i sin afdækning af den voksende trussel fra
Hitler og den politik, han står for, men også i den unge jødiske mands fortvivlede forsøg på at finde mening

og logik i noget så massivt meningsløst.

Hans Keilson var en tysk-jødisk forfatter, der flygtede fra Tyskland til Holland i 1936, hvor han arbejdede for
den hollandske modstandsbevægelse. Han skrev Modstanderens død i disse år og gravede manuskriptet ned i
en have. Romanen udkom første gang sidst i 50´erne uden den store opmærksomhed, Men i 2010 udkom

både denne og Komedie i mol (Klim 2012) i USA og begge vakte voldsom opmærksomhed.

»Hans Keilson er et geni. Læs ham og sæt ham, som jeg har gjort, på listen over verdens største forfattere.«
- New York Times
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