NICHT ALLE WAREN MÖRDER
»Ich hätte dir eine andere Kindheit gewünscht«, siger Anna Degen til sin søn
Michael, mens de oplever endnu et bombardement af Berlin. De er jøder og i fare for at
blive deporteret til Auschwitz. I foråret 1943
lykkes det for den 11-årige Michael Degen
og hans mor at flygte og gå under jorden.
De lever som såkaldte »U-Boote« til krigens
slutning i maj 1945.
Kun med med gode venners og mange frivilliges hjælp var det muligt at overleve som
jøder i det nationalsocialistiske Berlin, men
motiverne for at hjælpe var forskellige. Der
var dem, der tjente tykt på det, og så var der
dem, der hjalp uden at kræve noget til gengæld. Fælles for dem alle var dog, at de risikerede deres liv.
I »Nicht alle waren Mörder« moraliseres eller propaganderes der ikke. Drejebogen fortæller om Michaels oplevelser i de år, hvor han med sin mor blev
rakt fra familie til familie i det krigshærgede Berlin. Selv om baggrunden for
hans historie er grum, fortælles den med humor og indføling. Michael fører
os gennem en række miljøer og viser os vidt forskellige mennesker, lige fra
kommunisten Hotze til den materialistiske Oma Teuber, der også er bordelmutter for sine døtre. Oma Teuber kender til livets genvordigheder og har
sine fødder solidt plantet i den berlinske asfalt. Alligevel holder Michael meget
af hende, fordi han ser mennesket bag den forretningsmæssige fassade.
Denne udgivelse består af drejebogen til filmen samt et uddrag af romanen.
På bogens hjemmeside er der varierede forslag til arbejdet med bog og film.
Målgruppe: fortsættersprog på B- og A-niveau fra 3. semester i stx, hhx, htx
og hf.
Pris efter skolerabat: 198- kr. ved direkte salg fra forlaget.
Film (DVD) med skolelicens og valgfri undertekster (tysk/dansk): 800,- kr.
ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG FORSENDELSE.
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