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Vi er i 1930´erne med økonomisk depression og optakt til verdenskrig. 25-årige Magnus Meyer er efter fem år
og en blodig hændelse på det amerikanske kontinent flygtet tilbage til barndomsbyen i Danmark - blot for at

finde ud af, at hans elskede lillebror, den følsomme idealist Mads, er taget til Spanien for at deltage i
borgerkrigen på Folkefrontens side. På deres storesøsters anmodning drager Mads til Spanien for at hente
lillebroren hjem. Dermed indledes en rejse, der fører Mads gennem det borgerkrigshærgede, men også

smukke, støvede og solbeskinnede Spanien, hvor han møder sit livs kærlighed - og kommer på sporet af en
forsvundet Inka-skat fra kolonitiden. Det bliver en lang rejse, som på dramatisk vis kulminerer i Stalins

Sovjetunionen.

Min broders vogter er en roman om krig og kærlighed, om kampen mellem ideologier - og mellem den
kynisme og idealisme, som det indimellem kan være svært at skelne fra hinanden.
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