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Større end engle Carol Matas Hent PDF "Hov, I der!" råber gendarmen efter os. Jeg kigger flygtigt tilbage.

Det er lykkedes 10-årige Guy at stille sig lige foran gendarmen så han ikke kan forfølge os. Heldigvis kan jeg
ikke se nogen Gestapoer. Hvis det var dem, havde de allerede skudt os. Et skud suser lige forbi mit øre. Klara
skriger og falder. Jeg falder på knæ. "Blev du ramt?" "Nej, men de skyder efter os!" "Op med dig!" råber jeg
til hende. "Vores eneste chance er at løbe. Op med dig!“ Anna og Klara er på flugt fra nazisterne. De har fået

logi hos en fransk familie som tager sig af dem og beskytter dem. Men nu er de igen i fare, for en af de
franske gendarmer der hjælper nazisterne, har opdaget deres skjulested. Romanen bygger på virkelige

hændelser fra det nazi-besatte Frankrig. Le Chambon-sur-Lignon var et særligt sted midt i ondskaben, hvor
almindelige franskmænd satte deres egne liv på spil for at redde over tusind forfulgte jødiske børn, unge og

voksne fra at ende i Hitlers koncentrationslejre.

 

"Hov, I der!" råber gendarmen efter os. Jeg kigger flygtigt tilbage.
Det er lykkedes 10-årige Guy at stille sig lige foran gendarmen så

han ikke kan forfølge os. Heldigvis kan jeg ikke se nogen Gestapoer.
Hvis det var dem, havde de allerede skudt os. Et skud suser lige forbi
mit øre. Klara skriger og falder. Jeg falder på knæ. "Blev du ramt?"
"Nej, men de skyder efter os!" "Op med dig!" råber jeg til hende.
"Vores eneste chance er at løbe. Op med dig!“ Anna og Klara er på
flugt fra nazisterne. De har fået logi hos en fransk familie som tager
sig af dem og beskytter dem. Men nu er de igen i fare, for en af de

franske gendarmer der hjælper nazisterne, har opdaget deres
skjulested. Romanen bygger på virkelige hændelser fra det nazi-
besatte Frankrig. Le Chambon-sur-Lignon var et særligt sted midt i
ondskaben, hvor almindelige franskmænd satte deres egne liv på spil



for at redde over tusind forfulgte jødiske børn, unge og voksne fra at
ende i Hitlers koncentrationslejre.
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