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Våren 2015 är det 70 år sedan andra världskrigets slut. Över 55 miljoner människor dog (1939?1945) och den
nya sortens krigföring drabbade inte bara soldater utan även civilbefolkningen. Med hjälp av faktarutor,
fotografier och kartor skildras krigets viktigaste slag och avgörande händelser på ett överskådligt sätt. Boken
riktar sig främst till barn och ungdomar och är framtagen i samarbete med brittiska Imperial War Museums.
Boken innehåller bland annat ett stort antal bilder ur museisamlingarna. Peter Chrisp har skrivit fler än 80
historiska faktaböcker för barn och ungdomar.
Han bor nära havet i Brighton, Storbritannien.
"Glorifiering av krig i sig undviks, liksom frossande i hemska bilder. Samtidigt är det just bildmaterialet som
får boken att kännas ny. Layouten är sammanhållen.
Större bilder samsas med infogade bildrutor och kartor utan att det blir störande fragmentariskt. De närmsta
motsvarigheterna om andra världskriget har några år på nacken.
Detta nya och fräscht utformade översiktsverk är därför välkommet och kommer givet att hitta läsare." BTJ 9,
2015. Lektör Gunnar Åberg
Om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi - exemplet Stockholm 1838-1869.
Den ger också en bakgrund till varför. 100 år av militära motorcyklar i Sverige böcker Boken är inte bara en
kavalkad av militärmotorcyklar från 1916–2016. Här hittar du information om våra författare.
2010 · Hallå, Jag söker efter bilder på Svenska Generaler, Admiraler och andra högre befälhavare från 30 och
40 talen. Sverige var neutralt under andra världskriget 1939-1945. Böckerna är i gott antikvariskt skick och i
oktavformat om inte annat anges. En svår balansgång. Det beräknas att Naziregimen under.

Sverige var neutralt under andra världskriget 1939-1945. En svår balansgång. 100 år av militära motorcyklar
i Sverige böcker Boken är inte bara en kavalkad av militärmotorcyklar från 1916–2016.
Samt även fakta om dessa. Det fanns mycket som förenade Europas länder:. Men för att bevara neutraliteten
var landet tvunget att genomgå en svår balansgång. Vill du ha full koll på läget. Sök fram nästa författare
med ny bok genom att. Här hittar du information om våra författare. Författarna ligger sorterade i
bokstavsordning efter efternamn, klicka på aktuell bokstav i alfabetet n Abrahamsson, Åke: Ljus och frihet till
näringsfång. Sök fram nästa författare med ny bok genom att. Den ger också en bakgrund till varför. Andra
världskriget ledde till ca 60. Författarna ligger sorterade i bokstavsordning efter efternamn, klicka på aktuell
bokstav i alfabetet n Abrahamsson, Åke: Ljus och frihet till näringsfång.

