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Hitler ønskede at skabe et mægtigt rige bestående udelukkende af ariske mennesker.
Lebensborn udsprang af denne tankegang og tilbød racerene kvinder at føde et barn til
Føreren. De bedste fagfolk var tilknyttet til at passe på børnene, som blev anset som særdeles
vigtige i det 3. Rige.
Bogens hovedperson Willi er et produkt af "Lebensborn". Han er ligesom sin søster Gretchen
barn af en ung arisk kvinde og en SS-officer, og er født på et af organisationens hjem. Som lille
kommer han i plejefamilie og er ikke selv bekendt med sit ophav.
Willi oplever i hele sit liv en rodløshed. Han må som lille først flygte med sin familie fra "Den
røde hær", da 2. Verdenskrig er ved at slutte. Efterfølgende vokser han op i DDR, hvor han
som flytningebarn oplever konstant mobning og en følelse af ikke at høre til. Willi og Gretchen
får kontakt med deres biologiske moder, og kommer over "Jerntæppet" til Vesttyskland, men
heller ikke her finder Willi ro, til gengæld hører han for første gang om "Lebensborn".
Romanen er bygget op omkring virkelige begivenheder og følger Willi i kampen for at finde
sig selv i hele hans opvækst, men også i voksenlivet. Som historielærer har jeg læst rigtig
mange historiske romaner, særligt om 2. Verdenskrig, men har aldrig læst en bog, som har
omhandlet "Lebensborn". Jeg blev simpelthen så fanget af Willis historie og bogen blev for mig
en rigtig "page-turner". Willi har rigtig svært ved erkendelsen af, at han er et produkt af
Hitlers drømme, og føler sig forkert, og der skal en voldsom tragedie til, før han tør se sin
fortid i øjnene i stedet for at flygte fra den.
Et tema som mange i virkeligheden kan relatere til. - At have modet til at stå ved den man er!
Jeg synes denne bog har manglet, og den giver mig lyst til at læse mere om "Lebensborn".
Sprogligt er bogen nem at gå til.
ud af 6 stjerner.
Tak for skøn læsning Charlotte Blay.

