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Forårets døde Ralf Rothmann Hent PDF En dybt bevægende og uafrystelig anti-krigsroman fra en af
Tysklands store fortællere.   Den 17-årige dreng Walter bliver indkaldt som SS-soldat ved Østfronten i

slutningen af 2. verdenskrig. Det er gennem hans perspektiv, historien udfolder sig. Også vennen Friedrich
tvinges til fronten for at medvirke ved de sidste desperate slag for Det Tredje Rige.   Friedrich forsøger at

desertere efter konfrontationen med krigens rædsler, men bliver fanget og dømmes til døden. Denne dom får
også fatal betydning for Walters skæbne. Men midt i gruen findes også skønheden og det ukuelige forår.  

Den tyske presse skriver:   »De dødes forår er uden tvivl én af de vigtigste, mest betagende udgivelser denne
sæson, og er samtidig en moralsk udfordring. Man kan med rette hævde, at De dødes forår kraftfuldt

indvarsler en post-Grass-æra« - Die Zeit   »De der tror, at de allerede gennem litteratur og film kender til
krigens rædsler, vil chokeres ved Rothmanns præcise og atmosfæriske beskrivelser […] Rothmanns værk er et
af de mest substantielle i den tyske samtidslitteratur« - Tagesspiegel   »Med sin kraftfulde poesi hører Ralf
Rothmann til blandt de vigtigste tyske forfattere og fortællere, og han er muligvis sin generations mest
følsomme. Han bringer mesterligt tanker, bevægelser og lyde til live« - Frankfurter Allgemeine Zeitung
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