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Frågor jag har fått om Förintelsen av Hédi Fried 

 

Hédi Fried är en av få överlevande som finns kvar och kan berätta 

sanningen om Förintelsen. I över trettio år har hon rest runt i svenska 

skolor för att berätta om det som drabbade henne själv och hennes 

familj i Auschwitz. Hon har ofta märkt att det är i mötet med 

elevernas frågor som katastrofens omfattning blir som allra tydligast. 

Direkta, raka frågor gör den ofattbara grymheten som hon utsattes 

för aningen mer begriplig. Det var människor som gjorde det och det 

var människor som utsattes för det. 

 

 

 

 

 

Ellen av Christina Kellberg 

 

Nils och Ellen möts på 40-talet. De får en dotter och ett bra liv 

tillsammans alltmedan de erövrar folkhemmets alla moderniteter. Men 

när Nils dör är det som om Ellen förtvinar. Plötsligt kan hon inte 

längre koka kaffe, passa tider eller minnas var hon är. 

När polisen en dag måste skjutsa hem henne förstår dottern Birgitta 

att det är något som är fel med hennes mamma. Diagnosen blir 

Alzheimer. 

 
 

 

 

 

 

Vad ska en flicka göra? Av Annika Lantz 

 
"Någon gång under mitt fyrtiosjätte år fick jag för mig att jag skulle skriva en bok 
om att åldras med värdighet. Om att växa upp, få barn, skaffa ett jobb och bli 
gammal, alltså en bok om livet i största allmänhet” 
 
Men det här är en bok som drabbades av en sjukdomsdiagnos. En diagnos som 
förändrade allt. 

 
 
 

 

 

 

 

Vi faller av Anna Platt 

Platsen är Linköping i början på 1990-talet. Kåre är testpilot på Saab 

och flyger det nya planet Jas. Han släpper styrspakarna och låter 

planet falla mot marken. Samtidigt i Linköping finns fyra andra 

personer med vaga trådar kopplade till varandra, som på något sätt 

tar del av planet som störtar mot marken, berörs av det, registrerar 

händelsen i sina egna liv. Liv som är utsatta och pressade. Liv som 

vet vad svek och övergivenhet är för något. 

 

http://www.adlibris.com/se/bok/fragor-jag-fatt-om-forintelsen-9789127150850
http://www.adlibris.com/se/bok/ellen-en-roman-om-livet-karleken-och-demens-9789187441141
http://www.adlibris.com/se/bok/vi-faller-9789137149653


 
 
 

 
 

 

 

 

Den sista kvinnan av Audur Ava Olafsdottir 

 

Nyårsafton i Reykjavik, mannen säger; ”Du är kvinnan i mitt liv” 

Direkt efter tolvslaget lämnar han henne och flyttar ihop med en man.  

 

Maria blir kvar i deras gemensamma hem med tvillingarna, 

förvirringen, ilskan och sorgen. Kan man göra så? Leva tillsammans i 

15 år i vad som uppenbarligen var en livslögn. Men en livslögn blir 

flera och Marias liv blir mer och mer insnärjt i en historia som inte 

bara innehåller makens svek utan också en pappa som hon aldrig har 

träffat förut. 

 

  

 

 

  

Lena: 
 

 

 
Adua av Igiaba Scega 

 

Adua är en roman med starka känslor och upplevelser som berättar en 

historia om tre personer som lämnar Somalia för Italien under tre olika 

historiska perioder. Från dagens båtflyktingar som med livet som insats 

åker över Medelhavet och hamnar på den italienska ön Lampedusa, via 

Somalia på 70-talet då Adua lämnar landet för en ljusare framtid i Rom 

och slutligen den flerspråkige Zoppe som arbetar som tolk under den 

Italienska fascismens 30-tal och på det viset hamnar i Rom. 

 

 
 
 

 

 

 
 
Glöm mig av Alex Schulman 

 

Det här en gripande berättelse om en son som alltid har längtat efter 

sin mammas kärlek och närhet. Han har längtat och kämpat sedan han 

var 7-8 år, ända fram till en nutid där han själv är en vuxen man runt 

40 med fru och två små barn. Han har minnen av en kärleksfull och 

närvarande mamma, men mellan mor och son står ett svårt 

alkoholberoende. 

 

 
 

 

 

 
 
 
Kanada av Richard Ford 

 

15-åriga Dell förlorar hela sin familj och sitt liv när föräldrarna tar det 

drastiska beslutet att råna en bank. Föräldrarna fängslas, 

tvillingsystern Berner flyr hemmet och Dell får hjälp att ta sig över 

gränsen till Kanada. Han blir inhyst i ett kallt och förfallet träskjul. I 

stället för att börja skolan tvingas han arbeta för maten på ett ruffigt 

hotell och där flera udda existenser bor. En fängslande berättelse om 

hur man ska försöka förstå det obegripliga och trots all smärta orka 

leva vidare. 

 

http://www.bokus.com/bok/9789176810637/den-sista-kvinnan/
http://www.bokus.com/bok/9789188157096/adua/
http://www.bokus.com/bok/9789188345516/glom-mig/
http://www.bokus.com/bok/9789173375726/kanada/


 

 

 
 
Sköra bestar av Tawni O’Dell 

 

Sköra bestar tilldrar sig Pennsylvanias bergstrakter en stad uppbyggd 

kring en gruva som inte längre behöver så mycket arbetskraft. 

Människorna är råa och bittra och en stenhård jantelag råder. När 

tonårskillarna Klint och Kyles pappa dör i en bilolycka ska pojkarna 

flytta till en osäker tillvaro i Arizona, dit deras mamma flyttat några år 

tidigare. Men så kommer ett erbjudande från ett väldigt oväntat håll….   
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