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Berlin i krig Roger Moorhouse Hent PDF Da de russiske tropper nåede Berlin i april 1945, indtog de en
ruinhob befolket af udmattede og udsultede skygger. Bare seks år tidligere havde byen været Europas

centrum og hovedstad i Hitlers Tyskland. Her havde nazisterne demonstreret deres magt i endeløse parader,
og her skulle Albert Speers storslåede vision for Welthauptstadt Germania rejse sig. I stedet kom byen til at

danne ramme om nazismens endelig nederlag.

Gennem dagbøger, interviews og nazisternes egne fortrolige overvågningsrapporter tegner den britiske
historier Roger Moorhouse et levende og detaljeret portræt af berlinernes liv under Anden Verdenskrig.

Berlin i krig er en fortælling om mod, moral og frygtelige forbrydelser blandt almindelige berlinere. Alle blev
de vidne til krigens rædsler og den ydmygende skæbne, der blev deres hjemby til del.

ROGER MOOORHOUSE (f. 1968) er britisk historiker og har bl.a. skrevet den internationale succes Killing
Hitler. Han er ekspert for BBC, skriver for The Independent on Sunday og roses for sin evne til at give

historien og særligt Anden Verdenskrig et ansigt.

OM BERLIN I KRIG:
Hvordan var det egentlig at bo og leve i Hitlers Berlin for helt almindelige mennesker? Det får vi svaret på i
denne fremragende dokumentar, som er en af de mest underholdende og fascinerende skildringer af livet i den
tyske rigshovedstad fra Hitlers 50-års fødselsdag i 1939 til fødselarens usle død i en bunker under storbyens

ruindynger seks år senere. 5 stjerner - Hans Engell, Ekstrabladet

Hver eneste sider drypper med stemningsfuld indlevelse ... Som med andre britiske historikere er der tale om
historisk litteratur på yderst højt niveau, og enhver, der drager til Berlin, bør tage denne letlæste og gribende

bog med sig. 5 stjerner - Bent Blüdnikow, Berlingske

... det er et fortræffeligt indblik i liv og hverdag i Hitlertysklands hovedstad, hvor både Berlinfarere og dem,
der bliver derhjemme, kan hente nye facetter til fascinationen af den ombejlede, mishandlede og magnetiske

metropol. 5 hjerter - Henrik Lundtofte, Politiken

DEN INTERNATIONALE PRESSE SKREV BL.A.:
Indsigtsfuld, medrivende og sine steder rystende aktuel - The Telegraph

Moorhouses omhyggelige researcharbejde modsvares flot af hans levende fortællestil, store indlevelsesevne
og sans for de vigtige detaljer. - The Independent

Denne fremragende bog … fokuserer på almindelige borgere frem for de nazistiske pinger og bureaukrater, og
Moorhouse lader ingen i tvivl om, at denne krig kun var ønsket af ganske få berlinere, mens alle endte med at

lide under den. - Washington Post
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