
Alle disse skæbner
Hent bøger PDF

Hanne Kaufmann
Alle disse skæbner Hanne Kaufmann Hent PDF Under nazisternes seks år lange besættelse af Polen nåede de
at dræbe 3,1 millioner polske jøder. Efter krigen forlod mange af de overlevende det forpinte land med de
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Det lykkedes dog to tusind af dem at komme til Danmark, og

hotelskibet St. Lawrence, der lå til kaj i København, blev deres første
stop på vejen til friheden. Den dansk-tyske jøde Hanne Kaufmann

fortæller om sine egne oplevelser som frivillig på flygtningeskibet og
alle disse vidt forskellige skæbner, som dog havde så meget
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