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Hans Falladas nyopdagede klassiker, Alene i Berlin (Jeder stirbt für sich allein), om hverdagslivets rædsler
under nazisterne er en af de senere års største litterære sensationer i verden og blev også en stor succes i

Danmark ved udgivelsen sidste efterår. Nu udkommer den som billigbog samtidig med, at Hans Falladas ikke
mindre spændende fængselsdagbog fra 1944, I mit fremmede land, lanceres på dansk. 

Berlin, 1940, krigen raser. I huset Jablonskistraße 55 lever beboerne hver deres liv, som efterhånden griber
ind i hinanden: Den partitro familie Persicke, forhenværende byretsdommer Fromm, stikkeren Barkhausen og
den arbejdssky Enno Kluge. Men i centrum står Otto og Anna Quangel, som mister deres eneste søn ved
fronten, hvorefter det stilfærdige ægtepars tilværelse styrter i grus. De begynder at tvivle på systemet og

indleder en privat modstandskamp, der består i at anbringe postkort med slagord mod Hitler rundt omkring i
byen. Inden længe bliver de jaget af kriminalassistent Escherich fra Gestapo, og det bliver kattens leg med
musen - alt imens krigslykken vender, Berlin står i flammer, og forræderi og mord ryster ejendommens

beboere.
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