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Om jakten på en av Nazi-Tysklands verste forbrytere. En thriller fra virkeligheten.
Hanns Alexander er en tysk jøde som flyktet med sin familie til London på 1930-tallet. Rudolf Höss er
bondesønnen som ble kommandant i Auschwitz, med ansvar for mordet på mer enn en million menn, kvinner
og barn. I mai 1945 er krigen over.
Höss er på flukt gjennom et kontinent i ruiner.
Og Hanns Alexander er den som skal fange ham.
Thomas Harding forteller her for første gang hele historien om hvordan hans grandonkel sporet opp en av
Nazi-Tysklands verste forbrytere. Med linjer tilbake til første verdenskrig og Berlin på 20-tallet, frem til
grusomhetene i konsentrasjonsleirene og oppgjøret ved domstolene i Belsen og Nürnberg kommer forfatteren
tett på to menn hvis liv skal ta høyst forskjellig retning, for så å krysses på dramatisk vis. Hanns og Rudolf er
en thriller fra virkeligheten og en sterk historie om ansvar, skyld og rettferdighet.

Rudolf Nurejevs ballett basert på Miguel Cervantes' berømte roman, byr på spenning og imponerende dans!
«En festforestilling som både er underholdende og vakker. Julenissens reinsdyr. Julenissen har reinsdyr som er
trekkdyrene hans når han reiser rundt med sleden sin og deler ut julegaver.
"Åndsvitenskapen selv er det man må oppta og belive i seg, da vil den kunne utfolde sine frukter på livets
forskjellige områder." Rudolf Steiner Engebret Frisvold er oppsitter 1625-61. Hans sønn er Laurits
Engebretsen, f. o. 1628, skifte 21/11 1667 g. m. Anne Tronsdtr.
Etter original fra Chr. M. Pedersens trykkeri, Skien.
From an original printed at Chr. M. Pedersen's printing house, Skien. I bruk fra 1923.
Utvidet: ca. 1956 og ca. 1993 Gravsteiner avlest 1998 Hjalmar Larsen (HjL) og Rolf Harald Jenssen (RHJ).
Korrektur med div tilføyelser av I 1615 er Truls Remmen eier, hans sønn Svend Trulsen (f. o. 1600) selger den
i 1665. Hans datter, Berte Svendsdtr.
Søk etter sitater og ordtak i en av Norges største sitat og ordtaksdatabase Studiesenteret.no - stedet hvor
klimavennlig kompetanse er i fokus! Praktboka som tar deg med ut i villmarken og viser deg fascinerende
pattedyr fra hele verden. Les mer

