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Tyskerens landsby Boualem Sansal Hent PDF Brødrene Rachel og Malrich er sønner af en tysk far og en
algerisk mor. Født i en lille landsby i de algeriske bjerge sendes de til Paris for at få en uddannelse. Men til
trods for at de bor i den samme parisiske forstad, bevæger de sig i skarpt adskilte verdener. Rachel er en

succesfuld forretningsmand mens den 15 år yngre Malrich hænger ud med kvarterets småkriminelle. Først da
deres forældre i Algeriet bliver dræbt af islamiske fundamentalister går deres særlige skæbnefællesskab op for
dem – sorgen forandres til grufuld indsigt: Deres far Hans Schiller havde som kemiker og højtstående SS-

medlem en afgørende rolle i nazisternes Endlösung. Opdagelsen bliver begyndelsen på en rejse i flere etaper,
hvor først Rachel og siden Malrich kortlægger faderens blodige spor og forsøger at afklare deres egen

eksistensberettigelse som sønner af en morder. Gennem hver deres dagbog afdækker de to brødre ikke kun en
personlig tragedie, men også et netværk af totalitære tendenser, der strækker sig fra Auschwitz over Algeriets
blodige borgerkrig til de islamiske fundamentalister, som prøver at overtage kontrollen i Rachel og Malrichs
parisiske forstad. De to brødres dagbøger udgør tilsammen en gribende beretning om at være sin broders

vogter og kæmpe mod en ubærlig fædrene arv.
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bliver dræbt af islamiske fundamentalister går deres særlige
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Deres far Hans Schiller havde som kemiker og højtstående SS-
medlem en afgørende rolle i nazisternes Endlösung. Opdagelsen
bliver begyndelsen på en rejse i flere etaper, hvor først Rachel og



siden Malrich kortlægger faderens blodige spor og forsøger at afklare
deres egen eksistensberettigelse som sønner af en morder. Gennem
hver deres dagbog afdækker de to brødre ikke kun en personlig

tragedie, men også et netværk af totalitære tendenser, der strækker
sig fra Auschwitz over Algeriets blodige borgerkrig til de islamiske
fundamentalister, som prøver at overtage kontrollen i Rachel og

Malrichs parisiske forstad. De to brødres dagbøger udgør tilsammen
en gribende beretning om at være sin broders vogter og kæmpe mod
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