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De overlevede Wendy Holden Hent PDF Et enestående vidnesbyrd om nogle helt usædvanlige skæbner fortalt

af den  engelske journalist og forfatter Wendy Holden, der har samlet dem i en velresearchet ramme om
Europa før og efter krigen. Tre unge, nygifte kvinder rives ud af deres gode liv og deporteres til Hitlers
rædselslejre. I de sidste uger af 2. Verdenskrig bliver kvinderne, der nærmest er omvandrende skeletter,
overført til udryddelseslejren Mauthausen. Det er lykkedes kvinderne at skjule, at de er gravide. Under

ufattelige omstændigheder ser tre nye liv dagens lys med få dages mellemrum. På mirakuløs vis overlever
både mødrene og spædbørnene, Eva, Hana og Mark, til amerikanske tropper endelig udfrier dem i maj 1945. I
et nyhedsbrev i anledning af 65-årsdagen for Mauthausens befrielse beretter nogle US-veteraner om Hana og
hendes mor. Historien når Eva og Mark, der hver især har troet, at de var den eneste overlevende baby i

Mauthausen. Ved en mindehøjtidelighed i maj 2010 mødes de tre 'mirakler' før første gang. Deres fælles fortid
binder dem sammen med et tæt bånd. Trioen indgår et samarbejde med den engelske forfatter Wendy Holden,

for at kaste lys over deres mødres barske og umenneskelige tilværelse under krigen.
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