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Jag vill tipsa om de två senaste böckerna som jag läst. Förintelsens barn av Margit Silberstein och 
Museet för krossade drömmar av Elizabeth Buchan. De båda böckerna har inte så mycket 
gemensamt, men båda skildrar dåtid och nutid på något sätt. 

 

Förintelsens barn av Margit Silberstein 

Förintelsens barn är en biografi, där personer som varit i Auschwitz och 
upplever andra världskriget har en stor betydelse, men där de 
efterkommande generationerna tar ännu större plats. 
Boken tar sin början under andra världskriget. Ili och Ernst är ett par innan 
kriget, men de skiljs åt. Ili hamnar i Auschwitz och Ernst i Sibirien. Efter 
många år återförenas dom i Norrköping och får barnen Margit och Willy. 
Margit är den som skriver biografin, som bygger på brev Ernst skickade till 
Ili innan de kunde återförenas. Men boken bygger kanske ändå mer på 
Margits upplevelser, hur hon påverkades av kriget och Auschwitz utan att 
ha varit där. Förintelsen var närvarande genom hela hennes uppväxt, 
mamma Ili berättade gärna historier från fångenskapen och framför allt 
om sina släktingar. Inte minst för att Margit fick samma namn som Ilis 
älskade syster. Vidare funderar Margit på hur hon i sin tur har påverkat sina söner. 
En bok om det hemska i Auschwitz, men skildrad ur ett perspektiv som inte är alldeles vanligt, hur de 
efterkommande generationerna påverkas av kriget, förintelsen och judendomen. Mycket fin biografi! 

 

Museet för krossade drömmar av Elizabeth Buchan 
Museet för krossade drömmar är en trevlig roman som utspelar sig både 
1986 och i nutid, med ett extra nedslag på 1990-talet. 
1986 är vi i Prag och Laure är au pair hos en tjeckisk familj. Laure blir 
förälskad i Tomas när hon träffar honom på en marionetteater. Han är 
musiker och tycker inte om den kommunistiska regimen. Vi får följa deras 
kärlekshistoria och får skärvor av deras liv, den där sommaren, innan dom 
plötsligt måste skiljas åt... 
Nutid i Paris driver Laure ett museum, Museet för krossade drömmar. Här 
finns massor av föremål, vissa oansenliga, men med en historia bakom. 
Bland annat finns en tågbiljett från Prag, en liten bit av Laures egen 
historia. Laure har byggt upp ett skal runt omkring sig, men journalisten 
May försöker bryta sig igenom, för att få reda på vad som hände Laure 
den där sommaren i Prag. Den stora frågan är vad hände egentligen med 
Tomas, för över 30 år sedan? Finstämd roman, väl värd att läsa! 

 


