Anette Svensson Kozica
Romanen Helga är hennes debut som författare och den grundar sig
på fakta. Boken bygger på de nazistdokument som författarens dotter
hittade i ett ödehus för ett antal år sedan. Huvudpersonen Helga Kramer är en vanlig tysk kvinna i Danzig, som dras in i krigsmaskineriet.
Hon hjälper till i tågtransporterna till förintelselägren och där träffar
hon Werner, eldare på ett lok med vändpunkt Auschwitz. Deras korta
möte sätter djupa, livslånga spår i dem. I krigets slutskede flyr Helga
via Danmark till Sverige. Hon har svår ångest och behandlas av en
psykolog för sina mardrömmer. Författaren bygger upp bokens intrig
skickligt. Ramberättelsen ger en klar bild av krigsförloppet med årsangivelser och andra detaljer. Person- och miljöskildringen är detaljerad
och trovärdig. Språket är personligt och flytande. Boken innehåller en
källförteckning.

Anette hanterar orden lika skickligt som
hon hanterar glaset i sitt skapande.
Scenerna byggs upp med väl avvägda
detaljer som låter läsarna delta och som tränger
in i läsarnas liv. Hon använder
orden på sitt eget sätt, hon formar nya bilder av
de gamla sepiafärgade porträtt av kriget som vi
alla bär inom oss och ger det nytt liv - någonting som är viktigt i dessa dagar
då stöveltrampen från förr hörs allt tydligare
mitt i vårt eget samhälle på tvåtusentalet.
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Mycket är lovande: En bok om Andra världskriget som för ovanlighetens skull skrivits av en
kvinna. En berättelse som följer en kvinnlig nazist och Auschwitz-kommendants liv, skuld
och flykt.
Helga Kramer heter hon och är utbildad vid SS-styrda Wiktoriaskolan i det som förr hette Danzig.
Anette Svensson Kozica rekonstruerar Helga Kramers liv med hjälp av dokument hon kommit
över i ett ödsligt hus i södra Sverige.
Boken rymmer några effektfulla skildringar från krigets gamla Danzig. Då och då laddas texten
med dramatik: Naziimperiets östra del är på väg att falla sönder. Röda Armen närmar sig.
Officerarna,kommendanterna och härskarna i Hitler-riket förbereder flykt. Fartyg lastas överfulla.
Den besegrade nazieliten förbereder nya allianser och nätverk i Latinamerika.
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Vilken makalös debutbok! En pricksäker och
detaljerad berättelse om krigets fasor där de
utsatta människornas liv från denna skammens
epok i vår historia levandegörs på ett skickligt
hanterat bildspråk.
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