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Hackendahl gi‘r sig ikke Hans Fallada Hent PDF Forlaget skriver: "Hackendahl gi‘r sig ikke" skildrer en
berlinsk droskekusk, der får sværere og sværere ved at forsørge sin familie, fordi kunderne er begyndt at
foretrække de motordrevne taxaer. Romanen giver et levende billede af Tyskland og de begivenheder, der

udspillede sig her i årene 1914 til 1930.

Den tyske forfatter Hans Fallada (egentlig Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen – 1893-1947) skrev en række
politisk-sociale romaner, der kredser om arbejderliv og småborgerlighed i 1930‘ernes storbymiljø. Navnet

Hans Fallada er et forfatterpseudonym dannet af to karakterer fra brødrene Grimms eventyr. Hans
gennembrud kom med romanen "Lille mand, hvad nu?" fra 1932. Hans bøger er oversat til flere sprog.

"Fallada er en fortæller af Guds nåde, en eventyrlig fabulator med en uudtømmelig fantasi. I ‘Hackendahl gi‘r
sig ikke‘ er disse hans egenskaber lige så friske og levende som i de tidligere bøger. Ens interesse slappes

ikke et øjeblik gennem den tykke roman." – Wald. Brøgger, Tidens Tegn
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