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konflikter i det 20. århundredes historie. Et brutalt og hadefuldt sammenstød mellem politiske modstandere i
det spanske samfund, men også en borgerkrig i Europas udkant, der udvikler sig til en langt større kamp

mellem flere af samtidens ideologier og kommer til at fungere som en blodig optakt til Anden Verdenskrig.
Den Spanske Borgerkrig havde en dragende virkning på adskillige unge mænd – og omkring 500 danskere

meldte sig som frivillige i De Internationale Brigader. Historiker og forfatter Morten Møllers bog er
beretningen om unge mennesker, der som det nemmeste i verden kunne have sagt nej, om en kamplysten
ungdom i oprør mod en verden af i går, om rene idealer og beskidte realiteter. Og en fortælling, der skrives

med flere nuancer end det, der har været den heroiske grundfortælling om de spaniensfrivillige.
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