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BESKRIVNING

På livstid skrevs i hemlighet under en fängelsevistelse 1944 men publicerades först 1950, efter Falladas
död. Romanen som skildrar en affärsinnehavare som långsamt förlorar fotfästet och går under av sin egen
alkoholism bygger på författarens egna erfarenheter.Boken skrevs på ett anteckningsblock som
smugglades ut från den anstalt för kriminella och sinnessjuka där Fallada hamnat efter ett påstått
dråpförsök på sin frånskilda hustru. Romanen är både personlig och psykologiskt insiktsfull, och gestaltar
med saklighet och humor författarens alkoholism och det förödande anstaltslivet.HANS FALLADA - eller
Rudolf Ditzen som var hans riktiga namn - föddes 1893 och avled 1947. Hans liv kom att bli mycket
dramatiskt med inslag som dråp, förskingring, självmordsförsök, mentalsjukdom, alkohol- och
narkotikamissbruk. Trots censur och politisk förföljelse valde Fallada att stanna i Tyskland under kriget
och räknas numera som en av landets verkligt betydelsefulla 1900-talsförfattare, inte minst tack vare
Ensam i Berlin (Lind & Co, 2012), Hur ska det gå för Pinnebergs? (Lind & Co, 2014) samt Varg bland
vargar (Lind & Co, 2015). På livstid ges här ut i varsamt moderniserad översättning.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fallada hans - på livstid - (inbunden) - böcker - Ginza.se

Pris: 55 kr. Pocket, 2016. Finns i lager. Köp På livstid av Hans Fallada på Bokus.com. Boken har 1
läsarrecension.

Åklagaren yrkar på livstid för mord i Högsbo | SVT Nyheter

"På livstid", av den tyske mellankrigsförfattaren Hans Fallada, skrevs 1944 under författarens vistelse på
en anstalt, efter ett påstått dråpförsök på sin fru.

På livstid - Hans Fallada - Bok | Akademibokhandeln

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT | När rättegången avslutades på onsdagen i Vänersborgs tingsrätt yrkade
åklagaren på livstids fängelse för den ...
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PÅ LIVSTID

https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%85%20LIVSTID&ln=se
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