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Den totale rus Norman Ohler Hent PDF Den første omfattende undersøgelse af sandheden bag brugen af
narkotika i Det Tredje Rige. En øjenåbnende bog, der skildrer begivenhederne i Nazityskland og på de

europæiske slagmarker i et nyt perspektiv – fra begyndelsen i 1933 til undergangen i 1945. Det Tredje Rige
var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin, som blev brugt af alle fra
fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Brugen af narkotika på de
allerhøjeste niveauer svækkede også evnen til at tage beslutninger, når Hitler og hans følge søgte tilflugt i
potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell, efterhånden som krigens gang
vendte sig mod Tyskland. Selvom narkotika ikke alene kan forklare 2. Verdenskrig eller krigens udfald,

ændrer det vores forståelse af krigen. DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien.

 

Den første omfattende undersøgelse af sandheden bag brugen af
narkotika i Det Tredje Rige. En øjenåbnende bog, der skildrer

begivenhederne i Nazityskland og på de europæiske slagmarker i et
nyt perspektiv – fra begyndelsen i 1933 til undergangen i 1945. Det
Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og

frem for alt metamfetamin, som blev brugt af alle fra
fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes
modstandskraft. Brugen af narkotika på de allerhøjeste niveauer

svækkede også evnen til at tage beslutninger, når Hitler og hans følge
søgte tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser,

administreret af lægen dr. Morell, efterhånden som krigens gang
vendte sig mod Tyskland. Selvom narkotika ikke alene kan forklare
2. Verdenskrig eller krigens udfald, ændrer det vores forståelse af
krigen. DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den totale rus&s=dkbooks

