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Efter andra världskrigets slut flydde nazisten Alois Brunner till Syrien.
Där levde han i bästa välmåga, förhållandevis öppet om än under det falska namnet Georg Fischer. I
Damaskus umgicks han med österrikiska ambassadörer, syriska regeringsmän, venezolanska terrorister,
västtyska vapenhandlare och diverse förrymda nazister. Den svurne antisemiten hade nära kopplingar till både
den tyska och den amerikanska underrättelsetjänsten, och ägnade sig därutöver åt allehanda mer eller mindre
ljusskygga affärer. Utöver att föda upp kaniner bidrog han med att utveckla Syriens kemiska vapen.
Hela tiden jagades han av Mossad och andra rättskipare. Varför skyddades Alois Brunner av den syriska
regimen? Vad ägnade egentligen Brunner sig åt under de många åren i Damaskus? Varför blev Brunner aldrig
straffad, trots att han upprepade gånger dömdes för de förbrytelser han begick under andra världskriget? I Eric
Ericson och Susanna Wallsténs Mannen i Damaskus sammankopplas nutid och dåtid. Utifrån historien om
Alois Brunner skapas en berättelse om bland annat Syrien, storpolitik och etik. Under arbetet med Mannen i
Damaskus har Eric Ericson och Susanna Wallstén besökt åtskilliga arkiv.
De har intervjuat historiker, diplomater, nazistjägare, förintelseförnekare, inspärrade terrorister och många
andra. Efterforskningarna har fört dem till bland annat Egypten, Österrike, Tyskland, Frankrike, Marocko och

Sikeå. "Mannen i Damaskus är en rik, ambitiös, oerhört fängslande och engagerande bok. ... en text som
kongenialt mejslas fram genom ideliga utvikningar och snart växer till en oroande fresk över en globaliserad
efterkrigsvärld ... Författarna slussar oss genom denna labyrint av hemliga nätverk och cyniska allianser utan
att moralisera eller falla för frestelsen att förenkla." DN
I judarnas heliga skrift Torah, och i Första Mosebok 32:a kapitlet, [29] är Israel det namn som patriarken
Jakob får efter att ha brottats med Gud eller en ängel. 711 kam es zu Aufstände im südlichen Spanien gegen
den westgotischen König Roderich. Oppdaterte lokale nyheiter, rubrikkannonser, marknadsplass, og lokale
guider. Islam (på arabiska: )( مالسإلا, al-'islām) är en monoteistisk, abrahamitisk religion som räknar
Muhammed (cirka 570–632) som den sista profeten och Koranen som sin uppenbarade heliga skrift. Anders
Romelsjö på jinge. Leder i investeringsselskapet Sissener Sirius ASA. Men istället ser jag: 31 december 2017
Din totala skuld är 0 kronor. StorfjordNett. QuiZ med 10 spørsmål og fire alternative svar. Her på
nettutgaven finner du utvalgte artikler fra siste papiravis, samt noen ekstraartikler og arkivfunksjonalitet.
Oppdaterte lokale nyheiter, rubrikkannonser, marknadsplass, og lokale guider. En lege i Syria fortalte meg at
amputasjoner av armer og ben er ren rutine på grunn av bombingen, skriver utenriksreporter Pål T.
Vanskelighetsgraden er lagt opp til at de fleste på barne- og ungdomsskolen burde ha en sjanse. Eventyrene er
vevet inn i hverandre (rekursivt) slik at noen av personene i fortellingen beretter en ny fortelling for å illustrere
et poeng eller fordi det inngår i handlingen at man forteller historier. Her på nettutgaven finner du utvalgte
artikler fra siste papiravis, samt noen ekstraartikler og arkivfunksjonalitet. Gud plasserer mannen i Edens
hage, som han hadde «plantet i gammel tid», for å dyrke og passe den.
Namnet. Vor allem ein … White Christmas is een Amerikaanse film uit 1954 van regisseur Michael Curtiz
met in de hoofdrollen Bing Crosby en Danny Kaye. se Politik, vänster, opposition, anti-imperialist, socialist,
omvärldsbevakning, samhällskritik, bilder, medicin, sjukvård, hälsa, alkohol Klockan 16. Gud former
mennesket av «støv fra jorden», og han blåser «livspust i nesen på det» så «mennesket ble en levende
skapning».

