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Andra världskriget är ökänt för sina fasansfulla krigsläger, och framför allt har nazisternas förintelseläger skakat
efterkrigstidens människor. Men några som ofta glöms bort i sammanhanget är de tyska fångar som fördes till läger i
olika världsdelar. Under andra världskriget hamnade elva miljoner tyska soldater i fångläger. Omkring en miljon tyska
fångar återvände aldrig och än i dag räknas hundratusentals som saknade.

I "Krigsfångarna" berättar Guido Knopp om fångarnas upplevelser och om kvinnorna och barnen hemma i Tyskland,
deras hopp och oro.

Femtio år efter krigsslutet låter Guido Knopp de sista samtidsvittnena komma till tals. Det är ett omskakande
dokument ur den tyska offerhistorien, men säger oss också något allmänt om hur det var i krigslägren under andra
världskriget. Och samtidigt som boken är fylld av tragedi finns här hjärtknipande historier om vänskap och kärlek
mellan fiender och nationaliteter.

Guido Knopp är en av Tysklands mest lästa historiska författare.

The big ebook you want to read is Krigsfångarna Ebooks 2019. You can Free download it to your laptop
with simple steps. THEFREECOLORINGPAGES.COM in easy step and you can FREE Download it now.
You may download books from thefreecoloringpages.com. Open library is a high quality resource for free
e-books books.It is known to be world's largest free Books open library. You have the option to browse by
most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Site
thefreecoloringpages.com is a volunteer effort to create and share e-books online.Project
thefreecoloringpages.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as
many other formats. No need to download anything, the stories are readable on their site.
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