Διαβάσαμε το βιβλίο μικρά
κορίτσια με ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ:
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ
- Ιουνίου 24, 2019

Άννα Φρανκ των εκδόσεων Παπαδόπουλος
Μια νέα σειρά ιστοριών με τις οποίες νεαρά και λιγότερο νεαρά κορίτσια και αγόρια θα
ανακαλύψουν ποιες ήταν και τι κατόρθωσαν οι σπουδαιότερες της σύγχρονης ιστορίας.
Σχεδιάστριες, ζωγράφοι, εξερευνήτριες, επιστημόνισσες... Γυναίκες μοναδικές από τις
οποίες έχουμε πολλά να μάθουμε και με τις οποίες μπορούμε να ταυτιστούμε.
Γυναίκες όπως η Αννα Φρανκ, που μετέτρεψαν ένα μικρό όνειρο σε μια μεγάλη ιστορία.
Η Άννα Φρανκ ήταν γερμανίδα Εβραιοπούλα που έγραψε ένα ημερολόγιο ενώ
κρυβόταν, μαζί με τους δικούς της και τέσσερις οικογενειακούς φίλους, σε ένα σπίτι στο
Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Ολλανδίας.

Η οικογένειά της είχε μετακομίσει στο Άμστερνταμ όταν οι Ναζί πήραν την εξουσία στη
Γερμανία, αλλά παγιδεύτηκε όταν η κατοχή επεκτάθηκε και στην Ολλανδία. Καθώς οι
διώξεις των Εβραίων εντάθηκαν, η οικογένεια άρχισε τον Ιούλιο του 1943 να κρύβεται
σε μυστικά δωμάτια του γραφείου του πατέρα, Όττο Φρανκ. Μετά από δύο χρόνια τούς
κατέδωσαν και η οικογένεια στάλθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Γκεστάπο
λεηλάτησε τη σοφίτα, όπου κρυβόταν η οικογένειά της, αφήνοντας ανάκατα στο πάτωμα
περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες Λίγες μέρες αργότερα, μια καθαρίστρια βρήκε ανάμεσά
τους το ημερολόγιο της Άννας.

Τον Φεβρουάριο του 1945 και τα δυο κορίτσια αρρώστησαν από τύφο. Στις αρχές
Μαρτίου, πέθανε. Ο πατέρας της, Όττο, ο μόνος που επέζησε από τους οκτώ της σοφίτας,
γύρισε μετά το τέλος του πολέμου στο Άμστερνταμ, όπου ανακάλυψε ότι το ημερολόγιό
της είχε διασωθεί. Πεπεισμένος ότι αποτελούσε μοναδική μαρτυρία, προχώρησε στην
έκδοσή του. Το ημερολόγιο εκδόθηκε στην ολλανδική γλώσσα, με τον τίτλο Het
Achterhuis

Μια νέα σειρά για να γνωρίσουν ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά αυτές τις σημαντικές
προσωπικότητες.
Κείμενο μικρό, απλό και κατανοητό για όλες τις ηλικίες.
Έκδοση που βοηθάει στην αισθητική καλλιέργεια.
Παγκόσμια εκδοτική επιτυχία.
Το βιβλίο θα το βρείτε στις εκδόσεις Παπαδόπουλος

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2Jfp3OA

