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Den røde paraply Johna Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1943. Tyske soldater marcherer i
Danmarks gader, og seksårige Johna oplever for første gang, at hun er forkert. Hun er forkert, fordi hendes
mor er jøde. Hun er forkert, fordi hun mangler sin venstre hånd. Og hun er forkert, fordi hun viser frygt og

stiller for mange spørgsmål. 

Snart hober hemmelighederne sig op, og Johna får svært ved at holde styr på, hvad sandheden er – og hvem
hun er. Alt dette misterdog sin betydning, da hun må flygte for sit liv, skjule sig i bunden af en fiskerbåd og

forlade sit land. Den røde paraply er en sand historie skrevet af en usædvanlig kvinde. 

Efter krigen flyttede familien til USA, hvor Johna mange år senere forfattede sine erindringer i The Red
Umbrella. Bogen har rørt og engageret sine engelsksprogede læsere, som blandt andet har sammenlignet

Johnas historie med Anne Franks. Nu kan bogen for første gang læses på dansk.
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