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Djævlens dagbog David Kinney Hent PDF Forlaget skriver: I Djævlens dagbog får man via afslørende og
hemmeligholdte optegnelser et skræmmende indblik i tankegangen hos en af Hitlers chefideologer, Alfred

Rosenberg, der bl.a. formulerede nogle af de grundlæggende principper bag Det Tredje Riges
masseudryddelser.

Bogen fortæller samtidig om den spændende jagt på Rosenbergs dagbog, som forsvandt efter
Nürnbergprocessen og var væk i næsten trekvart århundrede, indtil den forhenværende FBI-specialagent

Robert Wittman kom på sporet af den.

Dagbogen dækker perioden fra 1936 til 1944, og den loyale Hitlerrådgiver Rosenberg beretter udførligt om
fortrolige møder med Føreren og hans nærmeste, Hermann Göring og Heinrich Himmler. Den indeholder også
oplysninger om planerne for et besat Sovjetunionen efter krigen, og den fortæller om Rosenbergs overopsyn
med massebeslaglæggelser og katalogisering af kunstværker fra private hjem, biblioteker og museer i hele det

besatte Europa.

Dagbogen er en førstehånds øjenvidneberetning, der kaster et provokerende og intimt lys over afgørende
begivenheder under krigen og over den berygtede nazist, som var med at skabe det filosofiske grundlag for

Det Tredje Rige.
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