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Dengang vi drømte Clemens Meyer Hent PDF Det tidligere DDR lige efter murens fald: Daniel og hans
kammerater drømmer om frihed, et bedre liv og succes – om ikke andet for fodboldklubben Chemie Leipzig.

Daniel og hans slæng er 14-15 år, da muren falder. Den ene dag er de pæne spejderdrenge, den næste dag
kriminelle lømler og hooligans. I det vilde øst står den på druk, stoffer, bandekrig, hærværk – og indbrud,
især på det lokale bryggeri, hvor rødderne mødes og tanker op, inden en ny fest begynder. Deres liv er en

endeløs række af destruktive orgier, en mørk rejse igennem forstadens hærgede, øde gader.

Fra side ét i Clemens Meyers urovækkende og prisbelønnede storroman håber man, at vinden vender for
Daniel og co. Men fornemmer også, at det er et forfængeligt håb.

Dengang vi drømte er Zappa, Submarino og Trainspotting på tysk. En realistisk, hårdtslående og medrivende
roman, der tager læseren helt ned i gulvhøjde i et stykke af virkeligheden, som også er en del af historien om
det forenede Tyskland og ”die Wende”. Bogen udkom på dansk i forbindelse med 20-års jubilæet for Murens

fald.
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