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I mit fremmede land Hans Fallada Hent PDF Forlaget skriver:

Jeg ved godt, at jeg er sindssyg. Ikke alene sætter jeg mit eget liv på spil, jeg udsætter også alle dem, jeg
skriver om, for fare. 

I en fængselscelle i efteråret 1944 opsummerer forfatteren Hans Fallada (Alene i Berlin) sit liv. Det lå ikke til
Fallada at gå til bekendelse, men under den psykiske terror i nazisternes mareridt regime blev selvrefleksion

en overlevelsesstrategi for ham. Han skrev sig fri af lidelserne gennem sine oprigtige og til tider
provokerende erindringer.  

I fængselsdagbogen beskriver Fallada kollektivets forfald under nazisterne; om spioner og angivere og de
mange tragiske skæbner i hans nærmeste omgangskreds - deriblandt Ernst Rowolht og Emil Jannings.

Eftersom Fallada var under konstant overvågning i fængslet, udviklede han et kompliceret kodesystem, som
ikke krævede megen papirplads, og som ligeledes bød ham at skrive frit. Ved sin løsladelse fra fængslet

lykkedes det Fallada at smugle sine erindringer med ud.
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