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Pavel & jeg Dan Vyleta Hent PDF Berlin ligger i ruiner. Året er 1946. Det er endnu en af historiens koldeste
vintre.

Den amerikanske soldat Pavel Richter er af uvisse årsager blevet i den ugudelige by efter krigen. Anders er en
tysk gadedreng. Da deres veje krydses, tager Pavel Anders under sine vinger, og sammen forsøger de at

overleve i kulden og krigens efterdønninger.

En aften dukker Pavels ven Boyd White pludselig op med en død dværg i en kuffert. Pavel og Anders går
med til at opbevare liget, men det viser sig hurtigt, at de er blevet brikker i en skæbnesvanger

sammensværgelse. Pavels hidtidige stille liv bliver aldrig det samme igen. Den døde dværg bar på en
hemmelighed, og hans død bliver startskuddet på jagten på denne hemmelighed - en jagt, som også udvikler

sig til en søgen efter Pavels identitet, for hvem er den gådefulde Pavel egentlig?

Pavel & jeg er en hjertegribende og tankevækkende roman om et ødelagt og skræmmende Tyskland lige efter
krigen, og om hvor grusomt mennesket kan være, når det gælder om at overleve.

Oversat af Marielle Nielsen Hansen

vold, venskab, sult, fattigdom, magt, den 2. verdenskrig, vinter, historie, Tyskland, Berlin, 1940-1949
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