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Historia SS. Legiony śmierci w
służbie Hitlera
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

1 sztuka

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Książka przedstawia drogę najbardziej zbrodniczej organizacji, jaką znał świat – od samych początków aż po krwawy upadek i
lata powojenne. Książkę ilustruje ponad 100 zdjęć, z których wiele nigdy wcześniej nie publikowano.
Publikacja wprowadza czytelnika w świat spisków, politycznych machinacji i ludobójstwa, przedstawiając sylwetki
najważniejszych funkcjonariuszy oraz interesujące szczegóły z ich życia prywatnego i działalności w SS. Opisuje struktury tej
organizacji, także te rzadko omawiane, jak wielonarodowe dywizje Waffen-SS, noszących trupią główkę funkcjonariuszy
Totenkopfverbände, dziwaczną organizację Ahnenerbe, która na zlecenie samego Himmlera prowadziła badania nad
korzeniami nordyckiej rasy. Autor z równą pieczołowitością przedstawia działania na froncie, jak rozległą sieć finansowych
interesów oraz przedsiębiorstw kontrolowanych przez SS, obejmującą m.in. szkoły oficerskie oraz domy publiczne.
Schutzstaffel, czyli SS, było brutalną elitą partii nazistowskiej. Założone przez Hitlera w roku 1925, z początku pełniło funkcję
jego przybocznej straży. Od 1929 roku SS kierował Heinrich Himmler,dzięki któremu organizacja z początkowych trzystu
funkcjonariuszy urosła do ponad miliona. SS stało się podporą nazistowskich Niemiec, przejmując większość państwowych
funkcji.
Członkowie tej organizacji byli żywym ucieleśnieniem aryjskich ideałów Hitlera. Przysięgali mu wierność, a ich głównym
zadaniem było zmuszanie wszystkich warstw niemieckiego społeczeństwa do bezwzględnego posłuszeństwa Führerowi. Wielu
SS-manów wybrano do kierowania obozami koncentracyjnymi – doprowadzili do skutku zbrodniczy plan Holocaustu, siali
śmierć i zniszczenie, gdziekolwiek się zjawili. Ich zbrodnie już na zawsze pozostaną jedną z najciemniejszych kart ludzkiej
historii.
SS było armią fanatyków w czarnych mundurach, która systematycznie terroryzowała i wymordowała miliony ludzi. Książka ta
przybliża historię najbardziej zbrodniczej organizacji, jaką znał świat – od jej początków do upadku.
„Terror jest najskuteczniejszą bronią w polityce. Okrucieństwo wzbudza respekt. Wielu nas nienawidzi, ale nie chcemy ich
miłości – tylko ich strachu”.
Heinrich Himmler

Nigel Cawthorn, twórca ponad 80 książek i zdolny popularyzator historii, zdołał uczynić z „Historii SS” zarówno doskonałe
kompendium, jak i fascynującą lekturę z mnóstwem anegdot i ciekawostek.
Autor: Nigel Cawthorn
Wydawnictwo: MAK
Rok wydania: 2012
Rodzaj okładki: miękka
Stan: używana
Wymiar:
Ilość stron: 208
Waga: 0.6 kg
Książka z kolekcji pasjonata broni / rusznikarza. Delikatnie zagięty róg na tylnej okładce, ogólnie stan bardzo dobry
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