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11. maj 2010 er det 50 år siden en af verdens mest eftersøgte nazister blev kidnappet af israelske agenter i
Buenos Aires. Klokken 20.05 så holdet et svagt lys dukke op i det fjerne. Et øjeblik efter gennemborede

bussens lygter det mørke, som lå over landevejen. Bremserne hvinede, busdøren gik op med en raslen, og de
to passagerer steg ud. Mens bussen kørte videre, gik kvinden til venstre, væk fra manden. Han satte kursen
mod Garibaldivej, foroverbøjet mod vinden. Han havde stukket hænderne i frakkelommerne.I det fjerne
tordnede det. En storm var i anmarch. Tiden var inde til, at Adolf Eichmann skulle stå til ansvar for sine
gerninger.Adolf Eichmann var ikke en af de allerstørste fisk for krigsforbryderdomstolene lige efter anden
verdenskrig. Men langsomt gik det op for verden at Adolf Eichmann var selve inkarnationen af den tyske

Endlösung. Med nidkærhed og præcision organiserede Eichmann helt op til krigens slutning deportationen af
de europæiske jøder – deportationen til gaskamrene.

Eichmann es una película dirigida por Robert Young con Thomas Kretschmann Troy Garity Franka Potente
Stephen Fry Delaine Yates.. Efter krigen slipper han til Argentina hvor han lever lykkeligt med sin familie

indtil 1960.
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israelske efterretningstjenestes opsporing og pågribelse af Adolf Eichmann der var en af hovedkræfterne bag
udryddelsen af 6 millioner jøder i holocaust og som senere blev dømt og hængt for sine forbrydelser efter en
retssag i Jerusalem. Få Jagten på Eichmann af Neal Bascomb som bog på dansk 22061 Bøger rummer alle
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