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Efter Auschwitz Eva Schloss Hent PDF Forlaget skriver: Eva blev arresteret af nazisterne på sin 15-års
fødselsdag og sendt til Auschwitz. Hun kom levende derfra med ufatteligt held. Og på grund af sin ubøjelige
vilje til at beskytte sin mor, Fritzi, som hun var blevet deporteret sammen med. De to overlevede, men kun

som en halv familie. Evas far og bror kom aldrig hjem.

I Amsterdam inden krigen var Eva blevet veninde med en ung pige, hvis tragiske skæbne i dag er et stykke
verdenshistorie. Hendes navn var Anne Frank. Evas forhold til veninden, hun mistede, blev efter krigen
knyttet stærkere, da Evas mor og Anne Franks far, Otto Frank, blev gift i 1953. Bogen her er således en
historie om overlevelse, men også historien om en families kamp for at udbrede kendskabet til det jødiske

folks tragedie i Holocaust gennem historien om datteren og søsteren, der døde: Anne Frank.

Eva Schloss er i dag 84 og bosiddende i London.
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