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"Jeg har naturligvis ikke altid drukket, det er endda ikke så længe siden, at jeg begyndte på det. Tidligere
kunne jeg ikke fordrage spiritus; jeg drak højst et glas øl en gang imellem; jeg syntes, at vin havde en sur
smag, og lugten af snaps gjorde mig syg. Men så kom der en tid, hvor det begyndte at gå mig dårligt."En
menneskelig skæbne, grebet lige ud af livet og fortalt med drankerens egne ord, jævnt og gribende. Han
fortæller om sit alkoholmisbrug fra start til slut, hvad det har gjort ved hans liv, ham selv og ikke mindst hans
familie. Romanen er ved sin ukunstlede form, sin ægthed og menneskelighed folkelig kunst i ordets
allerbedste betydning. Man ryster ikke indtrykket af sig. Personerne og deres skæbne lever i en, længe efter at
man har læst bogen til ende."Drankeren" er en selvbiografisk roman, som Hans Fallada skrev, mens han sad i
fængsel for mordforsøg på sin egen kone.Den tyske forfatter Hans Fallada (1893-1947) er særligt kendt for
romanen "Lille mand, hvad nu?" (1932). Hans social-politiske romaner kredser om arbejderliv og
småborgerlighed i storbylivet og er blevet oversat til flere sprog.
Craft beers. Hobbyrap. 99 - Tulip Broderi Table Drankeren Square Duge 85X85CM SQ (33x33 ') 1441892
2018. Drunken Sailor Irish Pub, Viareggio. Escúchalo en streaming y sin anuncios o compra CDs y MP3s
ahora en Amazon. ) På turen møder han bl. 1: Luciano Minguzzi, 'Monument for Carabinierikorpset '
(militærpoliti), 1980, Piazza Armando Diaz. 5. Listen to all your favourite artists on any device for free or try
the Premium trial. a. com i dag. co. Vi har så travlt med at underminere rettigheder, at vi overlader mennesker
til nåde og barmhjertighed. a. drinker, imbiber, juicer; Other translations. a. Synonyms of toper noun.

