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Den evige nazist er boka om jakten på en vellykket lege som klarte å blende omgivelsene i flere tiår før han
måtte flykte. Jakten på Aribert Heim foregår i flere land, med mange involverte og avsluttes i Kairo 30 år
senere.
Dr. Aribert Heim arbeidet en kort tid i Mauthausen konsentrasjonsleir, men etterlot seg likevel spor av
kaldblodig ondskap som ikke kunne glemmes. Omtrent 8000 ungarske og nederlandske jøder, men også
spanske frihetskjempere, døde i den perioden Heim var leirlege. Ifølge vitnemål fra overlevende døde disse
fangene enten ved direkte avlivning fordi de hadde pene tenner, ved medisinske eksperimenter som direkte
injisering av bensin i hjertet eller som følge av de skrekkelige forholdene i leiren. Som en grotesk parodi på en
kunstutstilling, viste han fram et utvalg av de flotteste hodeskallene, kontoret var hans utstillingslokale.
I kaoset etter krigen klarte Heim å slippe unna sin mørke fortid og han etablerte seg som respektert lege og
familiemann i Baden-Baden. Historien om dr. Død som han ble kalt, kunne endt der. Men det var noen som
ikke kunne glemme, og som nektet å la en krigsforbryter slippe unna. Politietterforskeren Alfred Aedtner, en
tidligere tysk soldat, hadde et mål – å stille Aribert Heim for retten. Jakten etter Heim foregikk over hele

Europa og i flere tiår. Det å finne Heim, ble en viktig symbolsak på Tysklands ønske om å gjøre opp for
tidligere ugjerninger, de skyldige skulle dømmes koste hva det koste ville.
Hvor Aribert Heim oppholdt seg, var ukjent for alle unntatt hans medhjelpere fram til 2009. Nå, i denne
forrykende og tankevekkende boken nøstes hele historien endelig opp, og bitene i puslespillet settes sammen.
I Schopenhauers efterlatte småskrifter kan man finne en aforisme, som han kaller en samtale fra år 33: - Har
De hørt siste nytt? - Nei, er der hendt noe?

