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Lenin Kurt Jacobsen Hent PDF Hvem er manden bag myten Lenin egentlig? Og hvad kæmpede han for? De
spørgsmål besvarer historikeren Kurt Jacobsen i sin nye store Lenin-biografi, der detaljeret skildrer Lenins liv
fra barndommen i Simbirsk, til han døde isoleret og syg i 1924 i Gorki uden for Moskva. Læseren følger ikke

alene Lenins politiske karriere, men også hans opvækst og liv som menneske og mand med både kone,
familie og elskerinde. Biografien tegner et nærgående portræt af Lenins forvandling fra en almindelig russisk
skoledreng i et velstillet borgerhjem til en kompromisløs politisk ideolog, der ingen problemer havde med at

ofre personlige venskaber på den revolutionære sags alter. For Lenin var menneskelig lidelse og død af
mindre betydning, når det gjaldt om at vinde magten i Rusland, som det lykkedes for ham, da han i 1917 stod

i spidsen for den russiske Oktoberrevolution, og oprettelsen af Sovjetunionen.

 

Hvem er manden bag myten Lenin egentlig? Og hvad kæmpede han
for? De spørgsmål besvarer historikeren Kurt Jacobsen i sin nye store
Lenin-biografi, der detaljeret skildrer Lenins liv fra barndommen i
Simbirsk, til han døde isoleret og syg i 1924 i Gorki uden for

Moskva. Læseren følger ikke alene Lenins politiske karriere, men
også hans opvækst og liv som menneske og mand med både kone,
familie og elskerinde. Biografien tegner et nærgående portræt af

Lenins forvandling fra en almindelig russisk skoledreng i et velstillet
borgerhjem til en kompromisløs politisk ideolog, der ingen
problemer havde med at ofre personlige venskaber på den

revolutionære sags alter. For Lenin var menneskelig lidelse og død af
mindre betydning, når det gjaldt om at vinde magten i Rusland, som
det lykkedes for ham, da han i 1917 stod i spidsen for den russiske

Oktoberrevolution, og oprettelsen af Sovjetunionen.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Lenin&s=dkbooks

