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Overlever Sam Pivnik Hent PDF Fortællingen om Sam Pivniks overlevelse er næsten ikke til at tro. Han
overlevede jødeghettoen, tvangsarbejdet i arbejdslejren Fürstengrube nær Auschwitz, seks måneder i

rampekommandoen i selve Auschwitz, siden Dødsmarchen fra lejrene og mod vest mod krigens slutning –
inden han til sidst reddede sig i land fra fangeskibet SS Cap Arcona, der blev sænket af en RAF-

bombemaskine i Østersøen i maj 1945. Hans bidrag til Holocaust er unikt, i sig selv, men også fordi hans
erindringer føjer væsentlige detaljer til forståelsen af den særlige konsekvens af og kynisme i forsøget på at
udnytte enhver livsressource inden døden i Auschwitz. Sam Pivnik (f. 1926 i Bedzin, Polen) mistede sin mor,
far, to søstre og tre brødre under Holocaust. I 1945 slog han sig ned i London som kunsthandler og har levet

et langt liv, inden han satte sig ned og fortalte sin ubegribelige historie.
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