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Vendepunkter Ian Kershaw Hent PDF Forlaget skriver: Med dette fjerde bind i den britiske historiker Ian
Kershaws bud på en samlet historie om Europa i det 20. århundrede er vi nået frem til oliekrisen i 1973.

Herfra bevæger fremstillingen sig op til vor tid og beskriver undervejs en række skelsættende begivenheder i
nyere europæisk historie. Der var slående succeser efter de fleste målestokke – sovjetblokken gik i opløsning,
diktaturer forsvandt, og Tyskland blev genforenet. Men de indbyrdes forbundne kriser fra 2008 og frem var

en meget klar advarsel til europæerne om, at der ikke var nogen garanti for fortsat fred og stabilitet.

I Vendepunkter, som udgør afslutningen på Ian Kershaws monumentale firbindsværk om Europa i det 20.
århundrede, giver han et storslået vue ud over den verden, vi lever i, og hvor den kommer fra. Ved hjælp af
eksempler fra hele Europa vil han med disse fire bind have os til at tænke over, hvad Europa er, og hvad det

vil sige at være europæer.
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