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Nora Krug voksede op som andengenerations tysker efter afslutningen af 2. Verdenskrig og kæmpede med en
dyb ambivalens over for sit fædrelands nære historie. Når hun som teenager rejste uden for Tyskland, var
hendes accent alene nok til at vække had og vrede hos de mennesker, hun mødte– en vrede hun forstod og

delte.

17 år efter at have bosat sig i USA nåede Nora Krug frem til den erkendelse, at hun for at vide, hvem hun er,
måtte konfrontere det land hun kom fra. I Heimat dokumenterer hun sin rejse tilbage i familiens historie under

det nazistiske regime.

Heimat er en smukt illustreret og poetisk fortalt historie om identitet, historie og om at høre til et sted.
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