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Eva Braun traf Hitler som 17-årig, blev hans elskerinde som 19-årig og fik som 33-årig omsider sit livs ønske
opfyldt. Eva Braun blev Hitlers hustru. Dagen efter begik de begge selvmord.

Eva Brauns liv sammen med Hitler var bemærkelsesværdigt. Denne unge, attraktive kvinde, som Hitlers
chauffør kaldte den ulykkeligste kvinde i Tyskland, levede, skjult for offentligheden og foragtet af
topnazisternes hustruer, en luksuriøs men ensom tilværelse i Obersalzberg i de bayriske bjerge.

Men hvem var hun egentlig, middelklassepigen fra München, der dedikerede sit liv til sin store kærlighed,
Adolph Hitler? Hvordan kunne hun fastholde sin kærlighed til den mest frygtede mand i Europa? Var de rent

faktisk elskende? Og var hun – som færdedes blandt de øverste nazistiske ledere – uvidende om
grusomhederne i Det Tredje Rige?

Angela Lambert tegner, på baggrund af detaljerede nye undersøgelser og interviews, et fascinerende portræt
af Eva Braun og den tid, hun levede i. Alle kender navnet Eva Braun, men først med denne bog kender vi

også kvinden bag.

Det er et imponerende værk om en kvinde, der som ganske ung blev nærmest fanatisk forelsket i Hitler, og
målbevidst satsede på et forhold til ham trods forældrenes modstand, både mod manden og hans ideologi. …

Spændende læsning. - Lektørudtalelse

 

Historien om Eva Braun

Eva Braun traf Hitler som 17-årig, blev hans elskerinde som 19-årig
og fik som 33-årig omsider sit livs ønske opfyldt. Eva Braun blev

Hitlers hustru. Dagen efter begik de begge selvmord.

Eva Brauns liv sammen med Hitler var bemærkelsesværdigt. Denne
unge, attraktive kvinde, som Hitlers chauffør kaldte den ulykkeligste
kvinde i Tyskland, levede, skjult for offentligheden og foragtet af
topnazisternes hustruer, en luksuriøs men ensom tilværelse i

Obersalzberg i de bayriske bjerge.

Men hvem var hun egentlig, middelklassepigen fra München, der
dedikerede sit liv til sin store kærlighed, Adolph Hitler? Hvordan
kunne hun fastholde sin kærlighed til den mest frygtede mand i
Europa? Var de rent faktisk elskende? Og var hun – som færdedes
blandt de øverste nazistiske ledere – uvidende om grusomhederne i

Det Tredje Rige?

Angela Lambert tegner, på baggrund af detaljerede nye
undersøgelser og interviews, et fascinerende portræt af Eva Braun og
den tid, hun levede i. Alle kender navnet Eva Braun, men først med

denne bog kender vi også kvinden bag.



Det er et imponerende værk om en kvinde, der som ganske ung blev
nærmest fanatisk forelsket i Hitler, og målbevidst satsede på et

forhold til ham trods forældrenes modstand, både mod manden og
hans ideologi. … Spændende læsning. - Lektørudtalelse
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