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10. april 1944. Gennem tre døgn har Rudolf Vrba og en medfange skjult sig i et hulrum i en brændestabel,
mens SS-vagterne har sværmet rundt i området. Nu er de væk. Men kampen er først lige begyndt. 

 

Rudolf Vrbas flugt og overlevelse er en af de mest forbløffende historier fra Anden Verdenskrig - det er én
mands vidnesbyrd om den største forbrydelse nogensinde, men også et bevis på menneskets ukuelighed og
viljen til at leve. Vrba tilbragte to år i Auschwitz, inden han flygtede fra dødslejren, til fods i nattemørket, i

skjul om dagen, tværs gennem Polen, indtil han efter ufattelige strabadser slap ind over grænsen til
Slovenien. Hvad han der fortalte, chokerede en hel verden. 

 

FLIUGTEN FRA AUSCHWITZ er en dramatisk førstehåndsberetning fra civilisationens nulpunkt, men det er
også et historisk nøgledokument, forfattet af manden bag den 40 sider lange Auschwitz-protokol, der blev
smuglet ud i efteråret 1944 og for første gang gav de allierede et indblik i uhyrlighederne bag pigtråden i

lejrene bag forkortelsen KZ.
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