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28 dage David Safier Hent PDF David Safier har skrevet en fantastisk og gribende historie om den jødiske
opstand mod nazisterne i 1943. I Warszawa havde nazisterne bygget en mur omkring jøderne – ingen fik lov

at komme ind eller ud, der kom ingen forsyninger – folk led og sultede ihjel.

28 dage til at opleve stort mod, stor kærlighed og barmhjertighed, men også stort svigt og forræderi. 28 dage
med lidelse og lykke. 28 dage til at leve et helt liv - og 28 dage til at blive en legende.

Markus Zusak (Bogtyven) møder Leon Uris (Míla 18)

Warszawa 1942-43.

Nazisterne har bygget mur om jødeghettoen, og folk sulter og lider - også Mira og hendes mor og søster. Den
16-årige Mira smugler mad for at overleve. Da hun erfarer, at alle i ghettoen er dømt til deportation og

udryddelse, slutter hun sig til modstandskampen. Det bliver en kamp, kæmpet af unge mennesker, der giver
nazisterne og SS langt mere modstand end forventet - i 28 lange dage.

Baseret på de virkelige hændelser og personer fra den polske ghetto og den nok så berømte bygning Mila 18,
har David Safier høstet mange roser og stor anerkendelse.

Safier spænder vidt - fra det meget humoristiske til det historisk spændende og tankevækkende. En historie,
der giver stof til eftertanke. Hvad slags menneske vil du være?

”28 dage”er indlæst som lydbog af Sara Gadborg
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