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Men du kom ikke tilbage Marceline Loridan-Ivens Hent PDF Forlaget skriver: Enestående og bevægende
vidnesbyrd fra en af de sidste Holocaustoverlevere. "Du kommer nok tilbage, for du er ung, men jeg gør
ikke," sådan siger Marcelines far til hende, da de arresteres og deporteres i april 1944. Marceline er 15 år

gammel. Hun sendes til Birkenau, han til Auschwitz. Hun overlever, han gør ikke. Nu 87 år gammel har hun
skrevet sine erindringer i form af et brev til sin far. Med ekstraordinær klarhed mindes hun de rædsler, de
gennemlevede, gaskamrene, den uundgåelige brutalisering, men også farens ubetingede kærlighed, som

ansporede hende til at overleve. Hun skriver om, hvordan det er at komme tilbage, og om at leve videre i en
verden, der ikke vil høre, om at engagere sig sager, der er større end hende og om at finde sit kald. Og hun
skriver om den antisemitisme, som hun frygter, er på vej tilbage i Europa.Men du kom ikke tilbage er en

personlig og dybt bevægende beretning, fuld af kærlighed og urokkelig overlevelseskraft - et unikt
vidnesbyrd og måske det sidste af sin art.Bogen blev en fænomenal succes i Frankrig, hvor den blev hyldet af

anmelderne og på få måneder blev solgt i mere end 60.000 eksemplarer.

Pressen skrev:
"Et mesterværk, man holder vejret, mens man læser bogen." - L´Express

"Man bliver rystet, bevæget og lamslået." - Le Nouvel Observateur 

"Et gribende vidnesbyrd fra en sand fighter." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Et sjældent kraftfuldt og intenst vidnesbyrd." - Le Figaro
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men jeg gør ikke," sådan siger Marcelines far til hende, da de
arresteres og deporteres i april 1944. Marceline er 15 år gammel.
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også farens ubetingede kærlighed, som ansporede hende til at

overleve. Hun skriver om, hvordan det er at komme tilbage, og om at
leve videre i en verden, der ikke vil høre, om at engagere sig sager,
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