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Alt hvad jeg er Anna Funder Hent PDF Det er 1933, og Ruth befinder sig i sin lejlighed i Berlin. Kæresten
Hans er ved at mikse drinks, sneen falder uden for køkkenvinduet, og Hitler holder sin første tale som
rigskansler. Fra den eftermiddag er Ruths tilværelse forandret for altid. Sammen med en gruppe af nære

venner har hun viet sit liv til at afværge nazisternes magtovertagelse, og da klapjagten på
venstrefløjsintellektuelle sætter ind, må de alle flygte ud af landet. Ruth og Hans søger tilflugt i en

kælderlejlighed i London; opildnet af Ruths frygtløse kusine Dora, som har tætte forbindelser både til britiske
og tyske embedsmænd, viderefører de modstandskampen fra deres eksil. Men rusen over at kunne fortsætte
frihedskampen varer ikke ved. Risikoen for afsløring, bedrag og forræderi er overhængende, og snart må de

erkende, at Hitlers rækkevidde er langt større, end nogen kunne have forestillet sig.   Anna Funders
bevægende romandebut Alt hvad jeg er baserer sig på virkelige hændelser, personer og begivenheder .    ”Et

virtuost stykke fortællekunst … Funder har taget råvaren ’sandhed’ og ud fra den skabt en roman
bestående af sand kraft og skønhed.” - Daily Telegraph
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