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Da Eva Braun giftet seg med Adolf Hitler i rikskanselliets bunker under sluttkampene om Berlin 29. april
1945, hadde den 33-årige kvinnen bare noen timer igjen av sitt liv. De to begikk selvmord sammen dagen
etter.
Siden hun var 20 år hadde hun vært Adolf Hitlers faste venninne og de levde sammen som om de var gift.
Hitler, som var 23 år eldre enn sin Eva, omga seg med andre, vakre og glamorøse kvinner, men det var Eva
som var kvinnen i hans liv. Hva var det hun hadde, de andre ikke kunne gi Europas mektigste mann?
Deres forhold og liv skildres i denne biografien. Leseren opplever parets lykkelige dager, Evas sjalusi, hennes
beskjedenhet, møter med Tysklands øvrige nazitopper og vi blir med inn i de siste timene av et tragisk liv.
sitér denne artikkelen. Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din:
Eva Braun. (2009, 14. februar). Fr.

dokumentar. Eva Braun var Adolf Hitlers elskerinne fra 1932 og frem til de begikk selvmord sammen i
Hitlers bunker den skjebnesvangre dagen i april 1945. Filmen. Det Tredje Rike-eksperten Anna Maria
Sigmund hevder å ha funnet brev som skal være de siste som ble skrevet av Adolf Hitlers elskerinne Eva
Braun.
Fascinerende bilder fra Eva Brauns private fotoalbum ser nå dagens lys. Kjøp 'Eva Braun' av Angela Lambert
fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet 9788204153029
HUNDEKOS PÅ BERGHOF: Eva Braun og Adolf Hitler på Berghof i 1940. Nå er Evas sølvtøy, en gave fra
Føreren, til salgs. Foto: HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES En blondetruse som skal ha tilhørt Hitlers
elskerinne og senere kone Eva Braun, er solgt på auksjon for nesten 30.000 kroner. UNDIKK: En samler var.
Da Eva Braun giftet seg med Adolf Hitler i rikskanselliets bunker under sluttkampene om Berlin 29. april
1945, hadde den 33-årige kvinnen bare noen. NYE RYKTER: Rømte Hitler og Eva Braun til Argentina etter
krigen? Det hevder både ny dokumentar og bok. - Tullprat, sier historikerne. Her er paret i. Rochus Misch (90)
var en av de aller siste som forlot Førerbunkeren i Berlin i live.Datoen var 2. mai 1945. Klokken var seks om
morgenen og Den røde armé var bare.

