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Med ilden i ryggen Martin Petersen Hent PDF Martin Petersens meget læste ungdomsroman fra 1999. Den

trykte udgave (Høst & søn) i 20 oplag. Bl.a. Kulturministeriets Børnebogspris 1999, Dansk
Skolebibliotekarforenings Børnebogspris, 2001. Hvordan er det at være en dreng der må flygte fra en krig?
Klaus fra tyske Østpreussen må i 1945 sammen med sin mor og to søstre flygte fra de russiske tropper der
rykker ind for at gøre en ende på Nazityskland. Faren er soldat. De flygter gennem sne, beskydninger og

tragedier og ender i smørlandet, Danmark. Der er smerte, død og ulykke overalt, men Klaus er ikke en dreng
der giver op. Vil det lykkes for familien at blive samlet igen? "Med ilden i ryggen" fortæller om nogle af den
kvarte million tyske flygtninge der i krigens sidste måneder kom til og derefter boede flere år i Danmark. E-
bogen indeholder link til oplysninger om og fotos fra den historiske virkelighed bag fortællingen, nemlig

flugten fra det østligste Tyskland i 1945.
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