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Hélène Berr levde ett
privilegierat liv i Paris när tyskarna ockuperade staden. Hon var dotter till en rik judisk affärsman och
tillhörde den etablerade överklassen i Frankrike. Hélène studerade på Sorbonne och levde ett relativt
bekymmersfritt studentliv. Långsamt gick det upp för henne vad det innebar att vara fransk jude i det

ockuperade Frankrike. Den 8:e juni 1942 tvingas hon bära den gula judestjärnan på rockuppslaget för första
gången och uppfattar direkt hur omgivningen tar avstånd från henne. Från den stunden känner hon ”att en

lång mörk väg väntar mig”. Hélène Berr och hennes familj arresterades den 8:e mars 1944 och hon fördes via
Auschwitz till Bergen-Belsen där hon avled i tyfus i april 1945, bara några dagar innan lägret befriats av
brittiska soldater. Dagboken hade hon lämnat till familjens kock innan hon fördes bort. Han såg till att

familjen återfick den och därefter har den funnits i släktens ägo.
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