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"Knivskarp. Hédi Frieds bok om Förintelsen är en blivande klassiker." - DN "Diamanter av visdom." - DI
Weekend "Årets viktigaste bok." - Tara "Frågorna vars svar öppnar upp hela ens sinne. En påminnelse om att
det är hög tid för vår tids protester." - Kommunalarbetaren "Det här är en bok att älska ... fantastisk i sin
enkelhet." - Corren "Ska du bara läsa en bok i år, läs den här." - Fokus "Bär alltid på Hédi Frieds lilla bok i
fickan och läs i den ständigt. Det kan vara den viktigaste du nånsin har ägt." - Kyrkans Tidning Vad betydde
det att ha sin syster med i Auschwitz? Var man hungrig hela tiden? När förstod du att det pågick ett folkmord?
Kan det hända igen? I över trettio år har Hédi Fried rest runt i svenska skolor för att tala om Förintelsen.
Vittnesmålet om hur hennes familj deporterades från sin hemstad, och hur hennes föräldrar mördades i
Auschwitz, har berört tusentals elever landet runt. Ofta är det i mötet med elevernas frågor som katastrofens
omfattning blir som allra tydligast. Det är direkta, konkreta frågor som bottnar i en grundläggande känsla för
humanism. Tillsammans hjälper de till att göra ett ofattbart skeende mer begripligt. Hédi Fried är en av få
överlevande som finns kvar och kan berätta sanningen. I Frågor jag fått om Förintelsen besvarar hon ett urval
av de frågor hon fått genom åren, frågor som nu för första gången samlas i en bok. Bara genom att fortsätta
ställa de svåra frågorna kan vi undvika att upprepa historiens övergrepp. Hédi Fried (född 1924) är författare
och psykolog. Hon är djupt engagerad i att arbeta för demokratiska värderingar och mot rasism. Hon utgår i

detta arbete från sina egna erfarenheter från Förintelsen. Hon föddes i staden Sighet och kom efter befrielse
från koncentrationsläger i Auschwitz till Sverige. "Få lyckas uttrycka sig så exakt som hon ... Hennes nya bok,
Frågor jag fått om Förintelsen, låter titeln vända på perspektiven. Vad är det vi frågar om, vi som inte var där
och inte förstår? ... Och vi behöver Hédi Fried, som är lättläst i ordets bästa bemärkelse. Hon måste ju ha
svenska som andraspråk, men lyckas trots det vara en obegripligt begåvad författare med blixtrande klara
formuleringar ... Frågor jag fått om Förintelsen är en pärla, en bok som förtjänar sin plats bredvid en klassiker
som Viktor Frankls Livet måste ha mening (1968). Precis som han gör Hédi Fried knivskarpa iakttagelser:
'Hur klarade du dig?' säger många elever till mig. 'Jag skulle ha dött.' Man kan tro det, men det är ju så att inte
ens att dö är lätt.'" Lotta Olsson, Dagens Nyheter "Bör vara obligatorisk i varje gymnasieskola för diskussion
med pappa." Fredrik Virtanen, Aftonbladets ledarsida "När man öppnar denna tunna volym - tunna böcker kan
vara tydligast av alla - trillar det ur diamanter av visdom ... Jag visade min 13-årige son Hédi Frieds bok och
öppnade det tre sidor långa kapitlet 'Vad hjälpte dig att överleva?' En historiebok om Förintelsen hade aldrig
fått honom att släppa mobilen och Netflix, men han ville läsa vad hon hade att säga." Jan Gradvall, DI
Weekend "Årets viktigaste bok. Så stilla, och nästan försynt, vrålar det från boksidorna: 'Det här får aldrig
hända igen!' Vi kan alla välja ondska eller godhet." Kerstin Särneö, Tara "Jag började läsa en mening, två
meningar... och sedan var jag fast.
Vi har hört om Förintelsen och vi har läst om den, men att läsa Hédi Fried är ändå som att få kunskapen och
insikten på nytt ... frågorna vars svar öppnar upp hela ens sinne ... Min önskan är att alla, både skolbarn och
vuxna, läser den här boken. Förtryck och förföljelse och klassificering av människor pågår med förnyat tryck.
Hédi Fried skr
I Frågor jag fått om Förintelsen besvarar hon ett urval av de frågor hon fått genom åren, frågor som nu för
första gången samlas i en bok. Hédi Fried vänder sig till 12-åringar och uppåt med boken ”Frågor jag fått om
Förintelsen”.
Hédi Frieds bok om Förintelsen är en blivande klassiker. I Héidi Frieds bok 'Frågor jag fått om förintelsen'
besvarar hon, som själv upplevt förintelsen, frågor hon fått om förintelsen. Hur såg en vanlig dag ut. Genom
åren har hon träffat tusentals människor för att berätta, för att öka förståelsen och förhindra en upprepning.
Var man hungrig hela tiden. I Héidi Frieds bok 'Frågor jag fått om förintelsen' besvarar hon, som själv upplevt
förintelsen, frågor hon fått om förintelsen. I över trettio år har Hédi Fried rest runt i svenska skolor för att tala
om Förintelsen. Köp Frågor jag fått om förintelsen. I över Jag hittade boken på biblioteket och bestämde med
en gång att jag ville läsa den. Gick ut med att han är jude – blev. Vittnesmålet om hur hennes familj
deporterades från sin hemstad, och hur hennes föräldrar mördades i Auschwitz. När. - DI WeekendÅrets. 'I
över trettio år har Hédi Fried rest runt i svenska skolor för att tala om Förintelsen. Var man hungrig hela
tiden. Jag vill här bara tipsa honom om att när en eller annan debattör kommer. Den här artikeln är en del i
Wikipedias artikelserie om: Israels historia; Antikens Israel och Juda: Natufiska kulturen · Levantens
förhistoria · Kanaan. Formatet är lite annorlunda.

