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Flugten fra Auschwitz Rudolf Vrba Hent PDF RUDOLF VRBAS fangenskab og flugt er en af de mest
uafrystelige historier fra Anden Verdenskrig. Det er én mands vidnesbyrd om den største forbrydelse

nogensinde, Holocaust, men også en forbløffende fortælling om menneskets ukuelighed og mageløse vilje til
at leve. Rudolf Vrba overlevede to år i dødsriget Auschwitz, inden han flygtede; ud gennem SS’ tætmaskede

bevogtning, til fods i nattemørket, i skjul om dagen, indtil han efter ufattelige strabadser slap ind over
grænsen til Slovakiet. Hvad han der kunne berette, chokerede en hel verden.

FLUGTEN FRA AUSCHWITZ er en dramatisk førstehåndsberetning fra civilisationens nulpunkt. Det er
samtidig et historisk nøgledokument, forfattet af den ene af mændene bag den såkaldte Vrba-Wetzler-rapport,
der i sommeren 1944 blev smuglet ud af det nazistisk besatte Europa og for første gang gav den frie verden

fuldt indblik i uhyrlighederne bag kz-lejrenes pigtråd.

Rudolf Vrbas erindringer fra 1963, som nu omsider foreligger på dansk, er i denne udgivelse forsynet med en
oversættelse af den oprindelige Vrba-Wetzler-rapport, som den blev dikteret af Rudolf Vrba og hans

flugtmakker, Alfréd Wetzler, umiddelbart efter at de ankom til Žilina i Slovakiet i april 1944. Rapporten var
en vægtig kilde i den internationale presses første gruopvækkende nyhedshistorier om massemordet i

Auschwitz, og dens detaljerede oplysninger om dødstal og drabsmetoder indgik siden som bevismateriale i
Nürnbergprocessen, de allieredes retsopgør med nazisterne efter Anden Verdenskrig.

 

RUDOLF VRBAS fangenskab og flugt er en af de mest uafrystelige
historier fra Anden Verdenskrig. Det er én mands vidnesbyrd om den
største forbrydelse nogensinde, Holocaust, men også en forbløffende
fortælling om menneskets ukuelighed og mageløse vilje til at leve.
Rudolf Vrba overlevede to år i dødsriget Auschwitz, inden han
flygtede; ud gennem SS’ tætmaskede bevogtning, til fods i

nattemørket, i skjul om dagen, indtil han efter ufattelige strabadser
slap ind over grænsen til Slovakiet. Hvad han der kunne berette,

chokerede en hel verden.

FLUGTEN FRA AUSCHWITZ er en dramatisk
førstehåndsberetning fra civilisationens nulpunkt. Det er samtidig et
historisk nøgledokument, forfattet af den ene af mændene bag den

såkaldte Vrba-Wetzler-rapport, der i sommeren 1944 blev smuglet ud
af det nazistisk besatte Europa og for første gang gav den frie verden

fuldt indblik i uhyrlighederne bag kz-lejrenes pigtråd.

Rudolf Vrbas erindringer fra 1963, som nu omsider foreligger på
dansk, er i denne udgivelse forsynet med en oversættelse af den
oprindelige Vrba-Wetzler-rapport, som den blev dikteret af Rudolf
Vrba og hans flugtmakker, Alfréd Wetzler, umiddelbart efter at de
ankom til Žilina i Slovakiet i april 1944. Rapporten var en vægtig

kilde i den internationale presses første gruopvækkende
nyhedshistorier om massemordet i Auschwitz, og dens detaljerede



oplysninger om dødstal og drabsmetoder indgik siden som
bevismateriale i Nürnbergprocessen, de allieredes retsopgør med

nazisterne efter Anden Verdenskrig.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Flugten fra Auschwitz&s=dkbooks

