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Hvad betød det for dig at have din søster med i Auschwitz? Var I sultne hele tiden? Hvornår forstod du, at det
var et folkemord, der var i gang? Kan det ske igen? Psykologen og holocaustoverleveren Hedi Fried har
gennem hele sit voksenliv holdt oplæg for skoleelever om Holocaust. Bogen indeholder nogle af de mange
spørgsmål, hun har fået, og de svar, hun har givet. Spørgsmålene afspejler en naturlig nysgerrighed på både de
praktiske forhold og de menneskelige konsekvenser, og svarene gør i al deres enkelhed og gru det ubegribelige
begribeligt. Bogen kan læses af alle med interesse for emnet, men bogens enkle, knivskarpe form gør den
særdeles velegnet til unge, der på egen hånd eller i uddannelsessammenhæng vil vide mere om Holocaust.
De bragte ham i kontakt med Hitler for første gang. dk's særtema Jugoslaviens Sammenbrud 1991-1999.
Artikler. Forlag: Gyldendalske Boghandel No 22. Hvis du ikke er oprettet som bruger, kan du oprette dig
her, eller du kan blive oprettet på biblioteket. 04. 140 s. Artiklen består af seks kapitler, der tilsammen udgør
en samlet fremstilling af baggrunden for og forløbet af begivenhederne, der førte til Jugoslaviens sammenbrud
i 1990'erne.
De bragte ham i kontakt med Hitler for første gang. Navn på inderside af omslag [53014]: 110 : General

Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. bd. Navn på inderside af omslag [53014]: 110 : General
Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. De bragte ham i kontakt med Hitler for første gang. Denne
artikel er en del af danmarkshistorien. Navn på inderside af omslag [53014]: 110 : General Marbots
erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. Velbjergede og forarmede levede side om side. De fattige skulle
ikke mere gemmes væk. Forfatter om eksternalisering af ondskab over på højrefløj: ‘En form for fascistoid
psykologisk model’ Revolutioner har det med at æde sine børn. Den måde vi ser tilbage på, viser den måde,
vi ser os selv og vores tid på. Forlag: Gyldendalske Boghandel No 22. Artikler.

