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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 …

"Blodhunden i Budapest" er første bind i Hjørdis Varmers fortælling om Budapest under og efter 2.
Verdenskrig. Fortsættelsen følger i den selvstændige roman "Oprøret i Budapest."

Hjørdis Varmer (f. 1936). Dansk forfatter og foredragsholder. Debuterede i 1971 med børnebogen Per og
Torben pjækker den, der var skrevet til hendes søn, der havde svært ved at læse. Hun har skrevet over 100
romaner, novellesamlinger og biografier, med særligt fokus på historiske børnebøger. Vandt Danmarks

Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst
Pris i 2000. Hendes seneste bog er romanen "Sne i september", der udkom i 2012.
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Raoul Wallenberg, lykkes det Sara og hendes familie at overleve

krigen. Men så invaderer russerne …

"Blodhunden i Budapest" er første bind i Hjørdis Varmers fortælling
om Budapest under og efter 2. Verdenskrig. Fortsættelsen følger i

den selvstændige roman "Oprøret i Budapest."

Hjørdis Varmer (f. 1936). Dansk forfatter og foredragsholder.
Debuterede i 1971 med børnebogen Per og Torben pjækker den, der
var skrevet til hendes søn, der havde svært ved at læse. Hun har
skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier, med

særligt fokus på historiske børnebøger. Vandt Danmarks
Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø
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