
 

Henry Sontheimer 
310 West 79th St. 
Nova York 
 

Nova York, 16 de setembre del 1940 
 

Kurt i Rosl Sontheimer 
Muntaner, 250 
Barcelona 
 
Estimat Kurt: 
 
Assabentats de la terrible notícia. Tessa, Carl i Eleanor estan profundament           
tristos. Sentim moltíssim aquesta tragèdia. NO EXPLIQUIS RES ALS TEUS          
PARES FINS QUE ACONSEGUIM TREURE’LS D’ALEMANYA. Hauràs de        
donar-los tu la trista notícia quan arribin a Espanya. Crec que aconseguirem            
els bitllets pels primers dies d’octubre. Mrs. Sarasin em comunica que           
pràcticament estan confirmats. M’explica que és molt difícil ja que no hi ha             
places. Les llistes d’espera són de mesos, però al cap i a la fi, tot és qüestió                 
de posar un preu. Mrs. Sarasin sap amb qui ha de contactar i esperem que               
ratifiqui la confirmació. Max està en contacte amb ella. Mentrestant no           
comentis absolutament res amb ningú, no sigui que els hi arribi la notícia als              
teus pares. Saps que la teva mare pateix del cor i no podem permetre’ns en               
aquest moment un shock emocional d’aquesta magnitud. Tu intenta aconseguir          
el visat de trànsit perquè puguin entrar a Espanya. 
 
Em preocupa Marianne, perquè no podem deixar-la sola. El teu pare està            
buscant una solució per ella. Els he enviat a Edith i Franz una forta              
abraçada, amb els condols de tota la família. Ha de ser terrible per ells.              
Descansen en pau. Déu els recompensarà. Ara cal ser forts i mantenir la             
calma i l’esperit de lluita. Tan aviat com sapiguem alguna cosa més dels             
bitllets, us ho comunicarem. 
 
Una abraçada molt forta,  
 
 
 
 
 

Oncle Henry, Tessa, Carl, la seva esposa i Eleanor. 
 
 



 

 

CARTA 5 
 

1. Quin consell dóna l’oncle Henry a Kurt i Rosl? 
2. Marca  Tessa, Carl i Eleanor a l’arbre genealògic familiar. 
3. Geolocalitza la nova adreça de Henry a Google Maps 
4. Què passa amb Marianne? 

 

 


