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Horizontais:

1 Cidade na Alemanha 
onde nasceu Anne Frank, 
a 12 de junho de 1929, 
no seio de uma família 
judaica. (9)

5 Em 1933, após a tomada 
de poder pelos nazis, os 
pais de Anne Frank 
partiram para esta 
cidade, a capital da 
Holanda (com til). (10)

7 Onde Anne Frank era 
conhecida como "a 
tagarela" e tinha mais 
dificuldades a 
Matemática mas gostava 
muito de História. (6)

8 Foram fortemente 
perseguidos pelos nazis e 
reencaminhados para 
“campos de trabalho. (6)

13 (...) anos, idade de Anne 
Frank quando, no dia do 
seu aniversário, escreveu 
a primeira entrada do 
seu diário (oferecido pelo 
pai). (5)

14 (...) secreto, um 
esconderijo no escritório 
do pai de Anne Frank no 
qual, a 6 de julho de 
1942, entraram oito 
pessoas (seria o título do 
livro). (5)

15 (...) móvel, escondia a 
porta para o anexo 
secreto. (7)

16 Irmã mais velha de Anne 
Frank, aos 16 anos (mais 
três do que Anne) 
recebeu uma convocação 
das SS (o que acelerou a 
ida para o anexo 
secreto). (6)

18 (...) van Daan, um dos 
oito habitantes do anexo 
secreto, tornou-se 
namorado de Anne Frank. 
(5)

19 O único compartimento 
do anexo secreto onde 
havia uma janela e do 
qual se avistava um 
castanheiro (com acento 
e til). (5)

Verticais:

2 (...) Dussel, aparece no 
Diário como pseudónimo 
do dentista alemão Fritz 
Pfeffer, com quem Anne 
Frank divide o quarto no 
anexo secreto. (6)

3 2.ª Grande (...) Mundial, 
teve início no dia 1 de 
setembro de 1939. (6)

4 Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do 

(...), dia assinalado a 27 
de janeiro (dia em que os 
Aliados libertaram o 
campo de concentração 
de Auschwitz-Bikernau, 
símbolo máximo da 
barbárie e da 
desumanidade Nazi). (10)

5 1 de (...) de 1944, última 
entrada do diário de 
Anne Frank (três dias 
depois, o anexo secreto é 
descoberto e todos os 
que lá se escondiam são 
presos e levados para 
campos de 
concentração). (6)

6 Doença causada pelo 
piolho humano que, em 
março de 1945, no 
campo de concentração 
de Bergen-Belsen, 
causou a morte de Anne 
Frank. (4)

9 (...) Gies, secretária que 
trabalhava no edifício e 
que guardou os diários 
de Anne Frank numa 
gaveta para que ficassem 
em segurança. (4)

10 Hermann e Auguste van 
(...), os pais de Peter. (4)

11 Para quem Anne Frank 
escreveu no diário, em 
forma de carta (seria 

uma personagem dos 
seus livros preferidos e 
tornou-se numa amiga 
imaginária). (5)

12 2 de (...) de 1945, fim da 
2.ª Grande Guerra 
Mundial. (8)

15 A mãe de Anne Frank 
(mãe e filha não se davam 
muito bem). (5)

17 O pai de Anne Frank (pai 
e filha davam-se muito 
bem). (4)


