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Blodhunden fra Budapest Hjørdis Varmer Hent PDF 2. Verdenskrig raser. Jøderne i Budapest er blevet
tvunget til at flytte ind i den jødiske ghetto, og den unge musiker Sara har fortvivlet måtte se til, mens flere
og flere rettigheder bliver taget fra hende og hendes familie. Faderen har mistet sit arbejde, maden er knap, og
de må alle bære den gule Davidstjerne på overtøjet, så alle kan se, at de er jøder. Og så kommer en frygtelig
mand til Budapest: Adolf Eichmann, også kaldet Blodhunden. Hans opgave er at sørge for, at Ungarns jøder
bliver udryddet. Kun ved hjælp af en svensk diplomat, Raoul Wallenberg, lykkes det Sara og hendes familie

at overleve krigen. Men så invaderer russerne …
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