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Har du träffat Hitler? : berättelser om judehat och rasism Jovan Rajs boken PDF "Våren 1944 fördes jag bort
med över 400 000 ungerska judar till Tredje Rikets rökfyllda lägervärld. Jag klarade mig, det brukar jag
också göra. Jag irrade genom getton, slavarbete och koncentrationsläger och klarade mig tack vare lite för

många obegripliga sammanträffanden."

Har du träffat Hitler? innehåller sex självbiografiska berättelser med koppling till rasism och Förintelsen. I
Den gula tygbiten får författaren vid åsynen av en liten bit tyg associationer till den judestjärna han en gång
tvingades bära. I Samlarna och Aftonringningen tillbringar han en sömnlös natt i sin nyss avlidne gamle
släktings säng, där korta filmiska avsnitt visualiserar förträngda minnen. En lyckodag i Bergen-Belsen

skildrar en dag i ett av de otäckaste koncentrationslägren i en elvaårig pojkes perspektiv. Här defilerar över
sextio namngivna och rätt numrerade lägerfångar. Uppställning, misshandel, hunger, död, råttor och löss

blandas med sång och minnen från fredens tid. I Hungarians' Camp återkommer författaren efter sextio år till
lägret, nu forsknings- och undervisningsanstalt. Här växer insikten fram att unga tyskar inte kan lastas för

sina föräldrars gärningar. Jaktsafari i Sverige påvisar att rasismen inte bara lättvindigt kan hänföras till andra
länder och tider. Här står Sveriges mest kände rasistiske seriemördare, Lasermannen, i centrum.

 

"Våren 1944 fördes jag bort med över 400 000 ungerska judar till
Tredje Rikets rökfyllda lägervärld. Jag klarade mig, det brukar jag

också göra. Jag irrade genom getton, slavarbete och
koncentrationsläger och klarade mig tack vare lite för många

obegripliga sammanträffanden."

Har du träffat Hitler? innehåller sex självbiografiska berättelser med
koppling till rasism och Förintelsen. I Den gula tygbiten får
författaren vid åsynen av en liten bit tyg associationer till den

judestjärna han en gång tvingades bära. I Samlarna och



Aftonringningen tillbringar han en sömnlös natt i sin nyss avlidne
gamle släktings säng, där korta filmiska avsnitt visualiserar

förträngda minnen. En lyckodag i Bergen-Belsen skildrar en dag i ett
av de otäckaste koncentrationslägren i en elvaårig pojkes perspektiv.
Här defilerar över sextio namngivna och rätt numrerade lägerfångar.
Uppställning, misshandel, hunger, död, råttor och löss blandas med
sång och minnen från fredens tid. I Hungarians' Camp återkommer

författaren efter sextio år till lägret, nu forsknings- och
undervisningsanstalt. Här växer insikten fram att unga tyskar inte
kan lastas för sina föräldrars gärningar. Jaktsafari i Sverige påvisar
att rasismen inte bara lättvindigt kan hänföras till andra länder och

tider. Här står Sveriges mest kände rasistiske seriemördare,
Lasermannen, i centrum.
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