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Gode mennesker Nir Baram Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1938. Thomas Heiselberg, ambitiøs
reklamemand fra Berlin, har besluttet at blive en stor mand. Og med de nye vinde, der blæser i Tyskland,
forstår han hurtigt, at det er Det Tredje Rige, han skal tilbyde sin tjeneste. Samtidig, i Leningrad, står

Alexandra Weissberg, datter af en jødisk intellektuel, over for et umenneskeligt dilemma: Hendes forældre vil
snart blive dømt som fjender af folket, men for at redde sine to yngre brødre fra den samme skæbne må hun
indgå en pagt med regimet. Da krigen mellem Tyskland og Sovjetunionen bryder ud, udtænker de to en plan,
som kan komme til at ændre historiens gang. Deres skæbnesvangre møde stiller dem ansigt til ansigt med de

moralske valg, de har foretaget, og de konsekvenser, som de ikke nogensinde kunne have forudset.

Nir Barams Gode mennesker er den første israelske roman, der belyser Anden Verdenskrig fra
kollaboratørernes side. Det er en storslået roman om en af historiens mørkeste kapitler, om helt almindelige

mennesker, der bliver tvunget til at foretage umenneskelige valg under usædvanlige forhold.
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