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Nazibruden Anna-Lena Joners Larsson Hent PDF Forlaget skriver: Hon hade ett hakkors intatuerat på foten
och en SS-soldat på benet. Tillsammans med sin pojkvän sjöng hon duetter om utrotning. Hon var en del av
den innersta cirkeln i den svenska nynazistiska rörelsen. I tre år levde Anna-Lena Joners Larsson tillsammans
med en av Sveriges mest kända nazister. Erik var sångare i ett av Europas största vit makt-band och Anna-
Lena blev deras turnéledare. Sakta men säkert drogs hon allt längre in i en isolerad värld fylld av hat och

ilska. Under sina spelningar runt om i Europa och USA hyllades det nordiska blonda paret av såväl Ku Klux
Klan som andra rasistiska organisationer. Tills allting en dag rämnade. I Nazibruden berättar Anna-Lena för
Jessika Devert om sitt liv. Om åren som nazist, om kärleken till Erik och om den svåra vägen ut ur rörelsen

tillbaka till ett normalt liv.
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