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Anne Frank nasceu a 12 de junho de 1929 em Frankfurt, 

na Alemanha no seio de uma família judaica. Emigraram para a 

Holanda para fugir às leis de Hitler em 1933. 

O pai de Anne era diretor de uma empresa que fabricava 

produtos para fazer geleia, e as filhas estudavam num liceu 

Israelita. 

Nessa empresa havia um esconderijo secreto, onde a 

família de Anne e outra família judaica se esconderam dos nazis. 

Estiveram escondidos durante dois anos e ao fim de semana iam-

lhe levar comida e outros objetos. 

Ao longo desses dois anos Anne Frank escreveu o seu diário, que tinha recebido quando completou os 

13 anos. No diário Anne descreve como é a vida no esconderijo, descreve todas as pessoas que estão com ela 

e os conflitos que existiam entre eles e a sua amiga imaginária Kitty. 

Em agosto de 1944 o esconderijo foi descoberto e a família de Anne e a outra, foram levados para uma 

prisão em Amesterdão e posteriormente foram transferidos para um campo de triagem. Nesse campo, foram 

todos separados, os homens iam para um lado e as mulheres e crianças para outro. Anne ficou com a sua mãe 

e a irmã, nos campos em Auschwitz que ficavam na Polônia onde tinham de fazer trabalhos forçados. A mãe 

de Anne morreu nesse campo à fome e exaustão, pouco tempo depois de se ter separado de Anne e da irmã.  

A Anne e a irmã foram transferidas para um campo de concentração perto de Hannover (Alemanha). 

Nesse inverno houve uma epidemia de febre tifoide e o campo de concentração não tinha condições de higiene 

e muitos dos prisioneiros apanharam esta doença. Foi devido à febre tifoide que a irmã de Anne morreu e, 

poucos dias depois, Anne acabaria também por falecer com a febre, pensa-se que tenha sido a 12 de março de 

1945. 

O diário de Anne foi encontrado por duas secretárias do pai e quando ele foi libertado, elas entregaram-

lho. Otto Frank foi o responsável pela publicação do diário de Anne Frank. 

O diário de Anne Frank foi traduzido em mais de 30 idiomas. Fizeram um filme biográfico do diário 

e o local do esconderijo de Anne é hoje um museu. 
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