Ella Lehmann
Ben Yehuda, 56
Tel Aviv
Tel Aviv, 17 de setembre del 1939
Conrad i Rosa Sontheimer
Muntaner, 250
Barcelona
Estimats Rosa i Conrad,
ELS CERTIFICATS DELS VOSTRES PARES HAN ARRIBAT MASSA TARD.

Com ha anunciat la ràdio, aquestes cartes escrites en anglès passen la censura més ràpidament.
T’escriuré en anglès i et demano que tu facis el mateix. Vaig rebre la teva carta fa un parell de
dies i me n’alegro de saber que us trobeu bé. Nosaltres també. Entenc que esteu preocupats pels
vostres pares. Reclosos del món exterior, sense poder tenir notícies dels seus éssers estimats i
sense tenir suficient menjar. Quina classe de vida és aquesta! Quantes vegades l’oncle Henry i
jo vam demanar el teu pare que havia de sortir el més aviat possible, però saps que no ens va
fer cas. Espero que tu, Conrad puguis aconseguir que t’escolti.
Com podeu imaginar trobo molt a faltar a Dorel des que s’ha casat, després d’haver estat
juntes tant de temps. però se’ls veu molt feliços i la seva habitació està molt a prop del meu
apartament, la quan cosa m’alegra. Té una habitació fantàstica, ella ja us ho explicarà.
He parlat amb amics a Suïssa perquè es posin en contacte amb els teus pares i que dins del
que sigui possible els hi puguin enviar paquets.
I ara el meu estimat Conrad, et desitjo tot el millor pel teu aniversari. Espero que no falti
massa temps per poder trobar-nos tots una altra vegada, i que mentrestant gaudiu de salut i
felicitat.
Digueu-me alguna cosa el més aviat possible, us deixo una abraçada,
Tia Ella.

CARTA 17
1. Ella escriu una nova carta i explica que serà millor escriure les carten en anglès
per passar millor la CENSURA, què és la censura?
2. Quina és la situació dels pares de Conrat i Rosita?
3. Quin nou entrebanc comunica Ella?

