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Kinderzimmer Valentine Goby Hent PDF I 1944 er koncentrationslejren Ravensbrück forbeholdt kvinder.
Mila er 22 år, da hun ankommer til lejrens porte - bare ét blandt fire hundrede bange ansigter. Gemt væk i

barakkerne er hver og en af disse kvinder nødt til at kæmpe en daglig kamp for at overleve én dag af gangen.
Og så er Mila ovenikøbet gravid. Vil det sende hende direkte til henrettelse, hvis nogen opdager det? Hun

hører tale om et ‘kinderzimmer’, men ser ingen babyer ...

Kinderzimmer er en stærk skildring af kvindernes liv i koncentrationslejren Ravensbrück under anden
verdenskrig og om de rædsler og uhyrligheder, de måtte gennemgå for at overleve.

ANMELDERNE SKREV
"Hvad skal man sige, udover at man skal læse bogen, så absolut, og at antallet af stjerner er lige meget; det er
en bog uden for kategori, en smuk og tankevækkende bog, en bog, man ikke slipper uberørt fra." - L’Express

"...en uafrystelig historie, hvor hver detalje, hver replik, virker ægte."
- Weekendavisen
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