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Da den andre verdenskrig tok slutt fikk Sovjetunionen plutselig og uventet kontroll over et enormt territorium
i Øst-Europa. Jernteppet viser hvordan Stalin og hans hemmelige politi satte seg fore å tvinge en rekke radikalt
forskjellige land inn i de strenge rammene til ett politisk og moralsk system: kommunismen.

Boken skildrer hvordan samfunnsinstitusjoner systematisk ble plukket fra hverandre, hvordan regimer ble
bygget opp i deres sted, og hvordan dagliglivet etter hvert gikk sin gang.
"Grundig og klokt om kommunistenes maktovertagelse i Polen, Ungarn og Øst-Tyskland etter annen
verdenskrig."
".. et både fascinerende og skremmende innblikk bak jernteppet - og en viktig påminnelse av hvor mange som
faktisk kjempet imot."

Sten Inge Jørgensen, VG (Terningkast 6)
"Anne Applebaum gjev oss ein grundig dokumentasjon av det sovjetiske grunnrisset."
Per Egil Hegge, Dag og tid
"(...)Jernteppet» er en syntetiserende, kilderik og engasjerende analyse av totalitarismens virkning på
østeuropeere i etterkrigstida, med vekt på deres hverdagsliv, og en bok som gir troverdig svar på hvorfor det
ideologiske betongbyggverket raknet: De kommunistiske partiene innfridde ikke sine løfter."
Stian Bromark, Dagsavisen
"Applebaum tar et ugjennomtrengelig og komplisert tema, fullstappet med kommunistiske akronymer og
uforståelig sjargong, og gjør det ikke bare underholdende, men til tider også vittig.
Av den grunn alene, er dette et sant mesterverk."
The Telegraph
"Jernteppet er en eksepsjonelt viktig bok som på effektivt vis utfordrer mange av mytene rundt den kalde
krigens opprinnelse.
Den er klok, innsiktsfull, bemerkelsesverdig objektiv og strålende researchet."
Antony Beevor
Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Vest mot øst - den kalde krigen" Oppgave. Hva menes med kald krig? Hva
betyr det at USA og Sovjetunionen stod mot hverandre i. Den kalde krigen: 1945-1989. Her gir jeg deg først
og fremst et sammendrag av den kalde krigen krigen som etterfulgte andre verdenskrig. Du får også
ordforklaringer. Den kalde krigen utenfor Europa.
Den kalde krigen spredte seg raskt til andre verdensdeler. Det var viktig for USA og Sovjet å hindre at
motparten fikk nye allierte. FERIEHUS MED 3 LEILIGHETER I BASKA VODA PÅ FANTASTISKE
MAKARSKA RIVIERA Baska Voda har fått Koatias turistpris, se byen hjemmeside for mer info:
Problemformulering: Hvorfor bygde man Berlinmuren? Hvordan var livet i øst og i vest? Hva førte til
Berlinmurens fall? Begrunnelse: Siden vi akkurat har vært på. Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden!.
Onsdag: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder i vest. Stort sett pent vær. BRD, Bundesrepublik Deutschland,
Vest-Tyskland, opprettet 1949. Bresjnevdoktrinen, sovjetisk politikk som gikk ut på retten til å intervenere
dersom sosialistiske.
Festivaler / Arrangement 2017 Nord-Norge byr hvert år på en rekke fantastiske festivaler. På denne siden
finner du en oversikt over festivaler og andre store. Flere unge kristne i Misjon bak jernteppet brukte både
sommerferier og bryllupsreiser til å smugle bibler til Øst-Europa under den kalde krigen. 29.05.2017 Norsk
Motorveterans hjemmesider: Her kan du lese om oss og hva vi driver med. Du finner også informasjon om
innholdet i månedens nummer.
Du finner også en masse.

