Braziliaanse schrijfster: "Adolf Hitler stierf in 1984 in Brazilië"
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Volgens de Braziliaanse schrijfster Simoni Renee Guerreiro Dias is Adolf Hitler
helemaal niet in 1945 in de Reichtagbunker in Berlijn overleden. Dais beweert dat Hitler
op 95-jarige leeftijd is overleden in Brazilië.
In haar boek 'Hitler in Brazil - His Life and His Death' schrijft Dias dat Hitler met behulp van
het Vaticaan via Argentinië en Paraguay naar Brazilië gevlucht zou zijn. Bovendien woonde
hij in Brazilië samen met zijn negroïde vriendin 'Cutinga'. Als bewijs voert zij een groezelige
foto op.
"De oude Duitser"
Hitler noemde zich 'Adolf Leipzig' en stond in de buurt bekend als "de oude Duitser". Hij zou
de familienaam 'Leipzig' hebben gekozen omdat dat de geboorteplaats is van zijn favoriete
componist Wagner. Hitler was naar Zuid-Amerika vertrokken om op zoek te gaan naar een
verborgen schat die jezuïeten in een grot zouden hebben verborgen. De kaart die aangaf waar
de schat lag, had de dictator via het Vaticaan gekregen.
In de jaren tachtig zou de schuilplaats van de dictator ontdekt zijn door een Poolse non. Maar
zij moest zwijgen van haar superieuren, omdat "de oude Duitser" daar woonde onder
bescherming van het Vaticaan, schrijft Daily Mail.
"Onzin"
Academici in Brazilië bestempelen het opmerkelijke verhaal als onzin. Dias is nu van plan
DNA-testen te gaan doen, met behulp van een nog in Israël levend familielid van Hitler. Zij
wacht nog op toestemming om het DNA te gebruiken van het stoffelijk overschot van "de
oude Duitser".

Het is overigens niet de eerste keer dat beweerd wordt dat Hitler naar het buitenland vluchtte.
In 2011 beweerden Gerrard Williams en Simon Dunstan in het boek 'Grey Wolf: The Escape
of Adolf Hitler' dat Hitler na de oorlog samen met zijn maitresse Eva Braun , naar Patagonië
is gevlucht. Zij kregen twee dochters. Volgens deze auteurs stierf Hitler in 1962 op 73-jarige
leeftijd.

