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Hun havde et hagekors tatoveret på foden og en SS-soldat på benet. Sammen med sin kæreste sang hun
duetter om udryddelse, og var en del af inderkredsen i den svenske nynazistiske bevægelse.

I tre år levede Anna-Lena Joners Larsson sammen med en af Sveriges mest berømte nazister. Eric var
forsanger i et af Europas største white-power bands, og Anna-Lena blev deres turnémanager. Langsomt men
sikkert blev hun trukket dybere og dybere ind i en isoleret verden, fyldt med vrede og had. Under koncerter i
både Europa og USA, blev det blonde nordiske par hyldet af Ku Klux Klan og andre racistiske organisationer.

Lige indtil den dag, hvor det hele faldt fra hinanden.

I Nazitøsen fortæller Anna-Lena åbent om sit liv til Jessika Devert. Om årene som nazist, om kærligheden til
Erik, og om den svære vej ud af bevægelsen – og tilbage til et normalt liv.
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