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Dedico este livro aos meus filhos, Seth e Kathy,
a quem a sorte do tempo e do espaço poupou de
sofrer o destino trágico das jovens irmãs
que o leitor está prestes a conhecer.
S I D JACO B S O N

Ao ver minhas filhas crescendo e se tornando jovens
me dei conta do quanto perderam Anne Frank e a irmã,
Margot, e a perda que elas representaram para todos nós.
Dedico este trabalho a Amanda, Luisa e Rebecca.
E R N I E CO LÓ N

ANNE_FRANK_MIOLO_CTP_EMENDA.indd 5

8/23/17 1:58 PM

SU MÁR I O
1. Começo cheio de esperança................................................... 9
2. Annelies Marie Frank ..............................................................19
3. O crescimento do nazismo.................................................... 27
4. Amsterdam ............................................................................ 33
5. Sob domínio alemão.............................................................. 51
6. O diário.................................................................................. 70
7. Os oito escondidos................................................................ 91
8. Um novo ano.........................................................................104
9. Descobertos..........................................................................120
10. A história sobrevive ............................................................... 137

Cronologia .................................................................................. 149
Sugestões de leitura ...................................................................155
Sobre os autores.........................................................................157
Agradecimentos ......................................................................... 159

ANNE_FRANK_MIOLO_CTP_EMENDA.indd 7

8/23/17 1:58 PM

C APÍ T U L O 1

Começo cheio de esperança

Edith e Otto Frank, no dia do seu casamento, 12 de maio de 1925, em Aachen, Alemanha.
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“Já contei a você
alguma coisa da
nossa família?”,
Anne Frank indagou
ao seu diário em
8 de maio de 1944.

Me
concede
esta
dança?

“Meu pai nasceu em Frankfurt
am Main.” Otto Frank nasceu
em 12 de maio de 1889.

“Papai vivia
uma vida
de filho
de homem
rico”,
prosseguiu
Anne.
Será
um prazer,
Otto.

Otto e
os irmãos,
Herbert
e Robert,
e a irmã,
Leni, levavam
sem dúvida
uma vida de
privilégios,
enquanto
o Michael
Frank Bank,
especializado
em operações
de câmbio,
prosperava.
A respeito da família da mãe, Anne
escreveu: “Escutávamos boquiabertos as
histórias de bailes particulares, jantares
e festas de noivado com 250 convidados”.

Edith!
Sinto pelo
atraso…

A família de Edith tinha imigrado
da Holanda (por isso o sobrenome
Holländer) no século XViii, vivendo
em Aachen, na Alemanha, perto
da fronteira holandesa.
Os Holländer eram
judeus mais religiosos,
diferentemente dos
Frank, mais liberais.
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walter holländer
bettina holländer

rosa stern

*nenhuma fotografia disponível.

Esta é a árvore genealógica
das famílias Frank e Holländer

julius holländer

abraham holländer

margot betti frank

edith holländer

annelies marie frank

otto heinrich frank

stephan elias

leni frank

michael frank

buddy elias

herbert frank

alice betty stern

erich elias

robert frank

Muito antes de Anne vir ao mundo, o jovem Otto Frank passou três
meses na Universidade de Heidelberg estudando história da arte.

Você precisa vir
a nova York, Otto!
Tenho certeza de que meu
pai arrumaria um cargo
para você na Macy’s.
Obrigado,
nathan.
Talvez eu
faça isso.
Ali, ele conheceu e se tornou
amigo de Nathan Straus Jr.,
filho de um dos proprietários da
loja de departamentos Macy’s.

Mas sua estadia em Nova York foi interrompida
pela súbita morte do pai, em setembro de 1909.

Depois de concluir um ano
de treinamento num banco de
Frankfurt, Otto foi a nova
York em 1909 para ocupar um
cargo de aprendiz na Macy’s.

Vim o mais
rápido que
pude!

Estados Unidos
da América,
aqui estou!

Otto voltou a nova York em
novembro e permaneceu ali até 1911.

De volta à Alemanha,
Otto trabalhou em
diferentes empresas,
mas a 1ª Guerra Mundial
mudou sua vida. Ele foi
convocado em 1915.

A Alemanha
é meu país…

Estou tão
feliz que
tenha
chegado.

… Mas será que
voltarei a ver
minha família?

12
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Otto e os irmãos, Herbert e Robert, serviram no exército.

Estou tão
orgulhosa de
vocês, meus filhos.

Julius Holländer, irmão de Edith,
também serviu durante a 1ª Guerra.

Cerca de 96 mil soldados judeus
combateram pela Alemanha na 1ª
Guerra. Destes, 12 mil foram mortos,
21 mil foram promovidos a oficiais
e 35 mil foram condecorados.

Em novembro de 1917, o regimento
de artilharia de Otto esteve perto
dos combates na primeira grande
batalha de tanques da história,
perto de Cambrai, norte da França.

Está se
sentindo
melhor
agora?

A mãe de Otto, Alice, e sua
irmã, Leni, trabalharam como
enfermeiras voluntárias.

Sim,
obrigado,
enfermeira
Leni.

Em 1918, Otto
foi promovido
a tenente e
condecorado
com a Cruz de
Ferro por seu
serviço.
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Depois que a guerra chegou ao fim,
com a derrota, os dois irmãos de
Otto voltaram para casa, mas…

no dia 11 de dezembro de 1918,
ele finalmente voltou para casa.

Ainda
não
tivemos
notícias
de Otto.

Otto, Otto!
Por onde
esteve?

Durante a guerra, ele confiscou cavalos de um
agricultor na província da Pomerânia e prometeu a ele…

Quando
a guerra
chegou ao
fim, Otto
levou os
cavalos
até o
agricultor.

Trarei
os cavalos
de volta
quando
a guerra
acabar.

não posso
acreditar, senhor!
Muitíssimo
obrigado.

Era meu
dever
cumprir a
promessa.

14
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Contexto: a Alemanha na 1ª Guerra Mundial

Os dois foram mortos em 1915. Milhões morreram
durante a 1ª Guerra Mundial. O que causou
tamanho derramamento de sangue?

Otto e os irmãos tiveram sorte. Seus primos
franceses, Georges-Ottmar e Oscar Frank, não.

A causa imediata da 1ª Guerra
Mundial (1914-1918) foi o
assassinato do arquiduque
Francisco Ferdinando, da
Áustria, e sua mulher, Sofia, em
Sarajevo, na Bósnia, cometido
por sérvios no dia 28 de junho.
noruega

Europa, 1914

Suécia

Os Estados Unidos se juntaram aos
aliados no dia 6 de abril de 1917.

Dinamarca

Inglaterra

A Áustria-Hungria respondeu com uma
declaração de guerra à Sérvia. A Alemanha logo
seguiu o exemplo e assumiu a vanguarda. Então,
uma série de alianças europeias transformou
rapidamente o conflito numa guerra mundial.

Holanda

Alemanha

rússia

Bélgica

Aliados

Áustria-Hungria

Potências Centrais
Países neutros

França

Suíça
Romênia

Itália

Portugal

Sérvia

Bulgária

Império
Otomano

Albânia

Espanha

Grécia

A guerra terminou com a
derrota da Alemanha e seus
aliados, e um armistício foi
assinado num vagão de trem
no dia 11 de novembro de 1918.

Marrocos
Espanhol

Mais de 9 milhões de soldados
foram mortos e 21 milhões
ficaram feridos em combates
definidos pela guerra de
trincheiras. Quilômetros de
trincheiras opostas eram
separados por uma desolada
terra de ninguém, que não podia
ser superada por armas como
gás venenoso e metralhadoras.

O tratado de paz de Versalhes
foi assinado em 28 de junho
de 1919, seis meses depois de
Otto Frank ter voltado para
casa. Partes da Alemanha
foram entregues aos países
vitoriosos, enquanto outras
regiões foram desmilitarizadas,
e as indenizações impostas
arruinaram a já desgastada
economia do país, semeando
amargura e ressentimento
entre muitos alemães.
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michael frank
bank
Espero que
possamos dar
conta disso,
Otto.
não diga
“espero”.
nós daremos
conta!

Em casa, depois da guerra, Otto
e o irmão Herbert administravam
o Michael Frank Bank, da família,
e também a empresa de
pastilhas para garganta que
pertencia aos Frank.

Otto e Edith Holländer se conheceram
na festa de noivado de Herbert Frank.

Um mês depois,
estavam noivos.

Gostaria
de dançar?

O acaso fez com que
se encontrassem
novamente — e se
apaixonassem — no
balneário italiano
de San Remo, em
março de 1925.

Bem-vinda à
família, Edith.
Muito
obrigada.

Em 12 de maio de 1925, Edith e Otto
se casaram na sinagoga de Aachen,
onde moravam os Holländer.

Era o aniversário
de 36 anos de
Otto. A noiva
tinha 25 anos.

Os recém-casados voltaram a San Remo para passar a lua de mel.
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Ao voltarem da lua de mel, Otto e Edith foram
morar com a mãe dele, viúva, numa elegante e
espaçosa casa na parte oeste de Frankfurt…

Quando
teremos um lugar
só nosso?

Em 18 de julho de 1925, Adolf Hitler publicou
o primeiro
Na época, ele era o
volume de sua
líder de um pequeno
autobiografia,
partido político,
Minha Luta.
o NSDAP (Partido
Nacional-Socialista).

… onde
viveram por
dois anos.

Ele e seus seguidores (chamados
nazistas) responsabilizavam os judeus
alemães pela derrota na 1ª Guerra
Mundial e por todos os demais
problemas enfrentados pelo país.

Em 1927, a
família Frank
se mudou para
um apartamento
próprio na
Marbachweg, 307,
num novo bairro
de Frankfurt.

… e raramente
chorava.

No dia 16 de fevereiro de 1926, a primeira
filha dos Frank, Margot Betti, nasceu.
Margot dormia durante a noite toda…

Em 28 de maio de 1928, o NSDAP
obteve 2,6% dos votos para o
parlamento (Reichstag), ficando
assim com 12 dos 491 assentos do
corpo legislativo da república.
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Margot, de três anos, logo conquistou
Hilde Staab e Gertrud Naumann, crianças
mais velhas de famílias católicas, que a
consideravam uma menina fácil de cuidar.

Edith Frank, grávida
de nove meses…

Então, em 11 de junho de 1929…

Otto,
Otto!
Chegou a
hora.

Calma, querida,
você vai ficar bem.

... Foi levada às
pressas ao hospital
para concluir o
trabalho de parto.
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