
Vil du læse mere om Den Kolde Krig?
Den Kolde Krig var den storpolitiske konflikt, der definerede perioden mellem Anden 
Verdenskrigs afslutning i 1945 frem til Berlinmurens fald i 1989. Konflikten stod mellem 
de to supermagter, USA og Sovjetunionen, sammen med deres allierede. Det blev kaldt 
en kold krig, fordi supermagterne aldrig kom i direkte væbnet konfrontation mod 
hinanden,men det kunne sagtens være sket. Under Den Kolde Krig opstod der en række 
kriser og konflikter, der kunne have udviklet sig til en altødelæggende atomkrig. 
Fra 2010erne er nogle begyndt at tale om en genoptagelse af Den Kolde Krig. Ruslands 
annektering af Krim-halvøen og NATOs udstationering af tropper i de baltiske lande er 
blot et par eksempler på et stadigt stigende konfliktniveau mellem Rusland og NATO 
med USA i spidsen. 

Brug altid Faktalink når du skal skrive opgave!

FAKTALINK – BIBLIOTEK OG UNDERVISNING

#1 – Diana Kaiser

Diana Kaisers smash-hit fra 2014 
fortsætter successen som den mest læste 
bog på ereolen.dk

Det er Diana Kaisers eneste bog og derfor 
endnu mere imponerende at Diana 
gentager en flot førsteplads her i 2018

#2 – Leif Achton-Lynegaard

#3 – Jandy Nelson

#4 – Michael Bregnsbo

#5 – Jon Krakauer

De 5 mest læste forfattere 
eReolen.dk
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