Imię: Rita Prigmore
Data urodzenia: 3 marca 1943 r.
Narodowość: Niemiecka
Pochodzenie etniczne: Sinti

Rita Prigmore urodziła się w Würzburgu, w Niemczech,
w 1943 roku. W tym czasie obozy koncentracyjne już
działały. Pod rządami Nazistów, jedyną szansą dla
Romów i Sinti na uniknięcie obozu była przymusowa
sterylizacja. Taką możliwośd dostała także matka Rity,
żeby uratowad siebie i swoją rodzinę przed pewną
śmiercią w obozie. Ale kiedy pojawiła się w lokalnym szpitalu na zabieg okazało się, że jest w ciąży i że
spodziewa się bliźniąt. Były to dwie małe dziewczynki, jedną z nich była Rita. Zaraz po urodzeniu Rita i jej
siostra Rolanda zostały zabrane przez funkcjonariuszy SS i następnie poddane eksperymentom medycznym
prowadzonym przez dr Haidera, studenta dr Mengele. Miały one na celu, między innymi, wstrzykiwanie
specjalnego płynu do ich oczu, żeby zmienid je z brązowego na niebieski. Ideą było stworzenie
„perfekcyjnej” rasy aryjskiej, z blond włosami i niebieskimi oczami. Rolanda zmarła na skutek tych
okropnych eksperymentów, podczas gdy Ricie udało się przeżyd. Jej matka dowiedziawszy się o śmierci
Rolandy, wykradła Ritę ze szpitala. Ale kilka dni później, SS zabrało Ritę i umieściło z powrotem w szpitalu.
Od tamtego czasu matka Rity nie miała z nią kontaktu aż do kooca wojny, kiedy Rita została znaleziona
przez Czerwony Krzyż i oddana rodzinie. Wielu członków jej rodziny nie przeżyło wojny.
Kilka lat później Rita poznała swojego męża, amerykaoskiego żołnierza, a w 1965 roku urodził się ich
pierwszy syn. Następnie przenieśli się do Fort Washington, do Stanów Zjednoczonych. Tam urodziła się ich
córka. Podczas wszystkich tych lat Rita bardzo źle się czuła i często mdlała. Ale dopiero gdy trafiła do
szpitala po wypadku samochodowym odkryto, że ma dziwne blizny na głowie. Ani ona, ani jej mąż nie znali
ich pochodzenia. Kiedy matka Rity dowiedziała się o wypadku, pojechała do Stanów Zjednoczonych i
opowiedziała Ricie o tym, że jako dziecko była poddawana eksperymentom medycznym przez Nazistów.
Dzięki zdjęciom rentgenowskim można było udowodnid, że te eksperymenty miały miejsce i otrzymad
odszkodowanie od paostwa niemieckiego. Następne lata Rita spędziła w Niemczech. W tym okresie
doświadczyła długiego i bolesnego procesu o odszkodowanie, ale także rozwodu z mężem i przede
wszystkim, rozłąki z dziedmi. Ostatecznie udało się otrzymad rekompensatę, ale rząd niemiecki nigdy
oficjalnie nie uznał faktu eksperymentów medycznych, którym poddawana była Rita jako dziecko.
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