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Raoul Wallenberg behöver ingen närmare presentation, internationellt är han en av de mest kända svenskarna.
1944 kom Wallenberg till Ungern med uppdraget att rädda de judar som befann sig där. Han tillfångatogs året
efter av sovjetarmén och fördes till Moskva. Frågan "varför" har sedan dess förbryllat forskare och allmänhet,
och än idag är gåtan olöst. Skuggor runt Wallenberg tar fram nya fakta om personerna runt Wallenberg, vilket
för oss en bit närmare gåtans lösning. I boken berättas om de underrättelsetjänster och specialoperationer som
utspelades i Ungern 1943-45. Parallellt med Wallenbergs hjälpaktioner sjöd staden av en dold
underrättelseverksamhet, som gjorde att Wallenbergs uppdrag kom att framträda mer konspirativt än vad det
verkligen var. Agrells slutsats är att Raoul Wallenberg utnyttjades av underrättelsetjänster i deras syften, utan
att han själv var medveten om det.
Skildringen bygger på dokument ur amerikanska, brittiska, tyska och svenska underrättelsearkiv som
successivt blivit tillgängliga för forskning. Wilhelm Agrell är docent i historia.
Tidigare böcker på Historiska Media är: Fred och fruktan (2000), Svenska förintelsevapen (2002), Venona,
spåren från ett underrättelsekrig(2003), Skuggor runt Wallenberg (2006), Stockholm som spioncentral (2006)
och Maskerad front (2008).

Hjälten som försvann. 12. Han skriver om underrättelsetjänster och. skuggor runt wallenberg Download
skuggor runt wallenberg or read online here in PDF or EPUB.
«Med sammanställning av ett imponerande källmaterial, framtaget av en rad forskarkolleger världen runt ur
de nyöppnade arkiven och redovisat i ymniga. Laddas ned direkt. Raoul Wallenberg. com. Raoul
Wallenberg.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Skuggor. Raoul Wallenberg var internationellt en av
Sveriges mest kända personer, åtminstone förr. häftad, 2017.
Shaping the flame : imagining Wallenberg by Joseph Sherman: Skuggor runt Wallenberg : uppdrag i Ungern
1943-45 by Wilhelm Agrell:. Skickas inom 1‑2 vardagar.
Köp Skuggor runt Wallenberg av Wilhelm Agrell på Bokus. Skuggor runt Wallenberg Av: Wilhelm Agrell ;
Läs som e-bok; Raoul Wallenberg behöver ingen närmare presentation, internationellt är han en av de mest
kända svenskarna. WALLENBERG, RAOUL: Diplomaten som forsvann Stockholm. *FREE* shipping on
qualifying offers. ”Tillgång till en kronofogde dygnet runt i Rinkeby skulle göra mer nytta och ge bättte
resultat än. Click Download or Read Online button to. com. com.

