Wśród licznych książek dotyczących Holokaustu Dziennik Helgi
jest pozycją wyjątkową. Obok Dziennika Anne Frank to jedyny
tak obszerny obraz czasu wojny zanotowany przez dziecko – tym
cenniejszy, że ukazuje okupowaną Pragę, getto w Terezinie
oraz obozy Auschwitz, Freiberg i Mauthausen.
Helga zaczyna pisać dziennik w 1938 roku. Ma wtedy osiem lat
i mieszka z rodzicami w Pradze. Rodzina Helgi jest ofiarą pierwszej fali nazistowskiej
inwazji. Jej ojciec traci pracę, przed dziewczynką zamykają się drzwi szkoły. Wkrótce
dochodzi do pierwszych deportacji; zaczynają znikać przyjaciele i bliscy Helgi. Ona sama,
wraz z rodzicami, trafia do getta w Terezinie. Jak potoczyły się dalsze losy Helgi?
Dziennik Helgi to pierwsze wydanie wyjątkowego świadectwa dziecka o Holokauście;
dziennika pisanego ołówkiem na kartkach szkolnego zeszytu i własnoręcznie
ilustrowanego.
Źródło opisu: http://www.insignis.pl/ksiazki/dziennik-helgi/
II wojna światowa. Zwykłe mieszkanie w centrum Amsterdamu
nagle staje się schronieniem, więzieniem i całym światem dla
żydowskiej nastolatki Anne, jej rodziny i znajomych. Przez ponad
dwa lata, w ciągłym strachu przed wykryciem, próbują oni normalnie
żyć, łagodzić codzienne konflikty, doceniać małe radości.
Największą tajemnicą Anne jest zmyślona przyjaciółka Kitty, której
opowiada o wszystkim, co dzieje się w kryjówce: przerażeniu,
plotkach, kłótniach, pierwszej miłości. Sekretne listy do Kitty
układają się w przejmujący dziennik dziecka, obdarzonego
niezwykłym
zmysłem
obserwacji
i
dojrzałością.
Ostatni zapisek powstał 1 sierpnia 1944 roku – na trzy dni przed
aresztowaniem i wywiezieniem do obozu koncentracyjnego
wszystkich mieszkańców kryjówki.
Ojciec Anne, Otto H. Frank, przeżył wojnę i w 1963 roku założył fundację, która czuwa nad
rozpowszechnianiem cudem ocalonego dziennika córki. W 2013 roku Fundacja im. Anne Frank
rozpoczęła współpracę z UNICEF-em. Dzięki temu część dochodów ze sprzedaży niniejszej książki zostaje
przekazana na cele walki o prawa dzieci na całym świecie.

Wojna dotknęła także niemieckie dzieci.
Oto historia Liesel.

Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas
pogrzebu młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi grabarza”
uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później przyjdzie czas na
kolejne książki: płonące na stosach nazistów, ukryte w
biblioteczce żony burmistrza i wreszcie te własnoręcznie
napisane… Ale Liesel żyje w niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela
schronienia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się na zawsze…

Rafał niebawem skończy dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy.
Nie chodzi do szkoły i nie ma przyjaciół, bo wszyscy tu nieustannie
wprowadzają się lub wyprowadzają. Dziadek, który się nim
opiekuje, całymi dniami wędruje po Dzielnicy i gra na skrzypcach,
aby zarobić na życie. Dlatego chłopiec najczęściej jest sam.
Sam – ale nie samotny, bo ma książki i bibliotekę – jedyne miejsce
w
Dzielnicy,
gdzie
wolno
mu
chodzić
samemu.
Pewnego dnia bibliotekarka wypożycza mu powieść „Wehikuł
czasu“ Herberta George’a Wellsa, a ta lektura odmienia życie
Rafała i staje się początkiem wielkiej, niebezpiecznej przygody.

W okupowanej Belgii katolicki ksiądz ukrywa żydowskiego
chłopca Josepha. Chłopcu udaje się przeżyć, odnajduje
rodziców i po latach opowiada swoją historię. Cała ta opowieść
nie różniłaby się niczym od wielu innych, które znamy, gdyby
nie to, że ojciec Pons ocala nie tylko życie Josepha, ale coś
znacznie więcej.

