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BESKRIVNING

En oförglömlig berättelse om stolthet, fanatism och grymhet!I samma stund som de tyska trupperna
marscherade in i Sovjetunionen blev det Röda arméns mål att storma Berlin. Först i januari 1945 nådde
den revanschlystna armén Tysklands östgräns, och på vägen mot Berlin krossades allt motstånd
besinningslöst. Röda arméns framfart kom att kännetecknas av massvåldtäkter, mord, plundring och
förstörelse. Miljontals människor drevs på flykt västerut och hundratusentals kvinnor och barn avrättades
eller dog till följd av köld, svält och sjukdomar.Berlin är en oförglömlig berättelse om stolthet, fanatism
och grymhet. I centrum står två av den moderna historiens mest kända aktörer: Hitler och Stalin. Från sin
bunker i Berlin ger Hitler allt vildare och mer desperata order. Och Stalin är beredd att offra ett oändligt
antal soldater för att erövra Berlin före de allierade.Författaren Antony Beevor visar i sin hyllade bok
Berlin prov på sin stora berättarförmåga. Samtidigt som det militära förloppet skildras initierat låter han
med stor detaljrikedom synliggöra enskilda människoöden.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Berlin - Wikipedia

Explore Berlin holidays and discover the best time and places to visit. | Berlin's combo of glamour and grit
is bound to mesmerise all those keen to explore its ...

Scandic Berlin Potsdamer Platz | Hotell Berlin

Se våra erbjudanden för Select Hotel Berlin Gendarmenmarkt i Berlin. Hittar du hotellet till ett lägre pris
någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti

Welcome to Berlin | visitBerlin.de

Get directions, maps, and traffic for Berlin, Berlin. Check flight prices and hotel availability for your visit.
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BERLIN
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