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En djævelsk alliance Roger Moorhouse Hent PDF En overraskende ikkeangrebspagt mellem Hitler og Stalin

blev underskrevet den 23. august 1939. Otte dage senere var Anden Verdenskrig i gang. Den britiske
historiker Roger Moorhouse fortæller hele historien om den kortfattede pagt, der fik fatale konsekvenser for
Europa. I EN DJÆVELSK ALLIANCE sætter Roger Moorhouse fokus på Hitler-Stalin pagtens betydning for

Anden Verdenskrig og ikke mindst for Østeuropas videre skæbne – en kendsgerning, der ofte er blevet
negligeret i den vestlige historiefortælling om Anden Verdenskrig. Desuden er det i følge Roger Moorhouse
på høje tid at trække Stalins baggrund for involveringen med Hitler frem i lyset. Pagten var ikke blot et
forsvar, men også regulær anti-vestlig taktik fra Moskvas side, der kunne have endt fatalt. Igennem

vidneudsagn, arkivalier og samtaler med nulevende fortæller EN DJÆVELSK ALLIANCE hele historien om
den lille traktats kolossale betydning. ROGER MOORHOUSE (f. 1968) er britisk historiker, uddannet i

London og Düsseldorf. Han har blandt andet skrevet den roste BERLIN I KRIG, der er oversat til en række
sprog.

 

En overraskende ikkeangrebspagt mellem Hitler og Stalin blev
underskrevet den 23. august 1939. Otte dage senere var Anden
Verdenskrig i gang. Den britiske historiker Roger Moorhouse
fortæller hele historien om den kortfattede pagt, der fik fatale

konsekvenser for Europa. I EN DJÆVELSK ALLIANCE sætter
Roger Moorhouse fokus på Hitler-Stalin pagtens betydning for

Anden Verdenskrig og ikke mindst for Østeuropas videre skæbne –
en kendsgerning, der ofte er blevet negligeret i den vestlige

historiefortælling om Anden Verdenskrig. Desuden er det i følge
Roger Moorhouse på høje tid at trække Stalins baggrund for

involveringen med Hitler frem i lyset. Pagten var ikke blot et forsvar,
men også regulær anti-vestlig taktik fra Moskvas side, der kunne
have endt fatalt. Igennem vidneudsagn, arkivalier og samtaler med



nulevende fortæller EN DJÆVELSK ALLIANCE hele historien om
den lille traktats kolossale betydning. ROGER MOORHOUSE (f.
1968) er britisk historiker, uddannet i London og Düsseldorf. Han

har blandt andet skrevet den roste BERLIN I KRIG, der er oversat til
en række sprog.
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