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Den retmæssige arving Bøje Aagaard Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: En roman om krig og terror.
Forfølgelse og hjælpsomhed. Seksuelle overgreb og kærlighed. Hævn og mord. Ret og uret.

Wien 1919: Den jødiske familie, Nathan, mærker det voksende jødehad og forfølgelse i landet, kulminerende
med Østrigs indlemmelse i Tyskland i 1938 og Anden Verdenskrig. Er deres skæbne beseglet?

Danmark 2006: Advokaten Daniel Danielsen fra Skive får foræret et gammelt skab. Han finder en pakke med
et brev under en skuffe. Gemt og glemt i mere end 60 år.

Hvad er der i pakken? Hvem har efterladt den? Hvor er brevskriveren?
Daniel beslutter sig for at lede efter ham. Det fører ham bl.a. til Wien. Her søger han efter spor. Det fører ham

videre til den bestialske kz-lejr i Mauthausen. Lever nazismen også i Wien i 2006? I Israel søger Daniel
oplysninger i registrene på Yad Vashem holocaustmuseet. Tilsyneladende en blindgyde. Og dog...

I Wien igen nærmer Daniel sig opklaringen af et drama, som har udspillet sig før og under krigen. Et drama
med jalousi, hævn, misundelse og seksuelle overgreb. Angivelse af jøder, som medførte undertrykkelse,
tvangsarbejde og død i KZ-lejren Mauthausen. Her brugtes en ganske særlig henrettelsesmetode. Billigere

end skydning og gaskammeret. Og glimrende underholdning, syntes vagterne. Nogen mener, Daniel finder ud
af for meget. Han føres ufrivilligt på en "sightseeing tur" til Mauthausen. Til faldskærmsklippen.
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holocaustmuseet. Tilsyneladende en blindgyde. Og dog...
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