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Ved en rutineoverflyning 16. oktober 1962 opdager et amerikansk spionfly russiske atomaffyringsramper på
Cuba. Det bliver starten på et dramatisk diplomatisk spil mellem John F. Kennedy og Nikita Khrusjtjov med
Fidel Castro i midten som en farlig og uberegnelig joker. I 13 nervepirrende døgn forsøger de at kontrollere et
krigsmaskineri, de selv har sat i gang, men som hele tiden truer med at komme ud af kontrol. Aldrig, hverken
før eller siden, har verden været tættere på atomkrig. I Cubakrisen bringer den prisbelønnede journalist
Michael Dobbs os tæt på begivenhederne, som de udspillede sig time for time i Det Hvide Hus, i Kreml, i
russiske ubåde, i amerikanske spionfly og på Cuba i Castros hovedkvarter og i terrænet ved
affyringsramperne. På baggrund af nye amerikanske, russiske og cubanske kilder afdækker Dobbs hidtil
ukendte optrin, som kunne have udløst atomkrigen. ✭✭✭✭ Berlingske ✭✭✭✭✭ Ekstra Bladet Om forfatteren Micha
(f. 1950) Han er reporter for The Washington Post, hvor han har tilbragt en stor del af sin karriere som
udenrigskorrespondent og blandt andet dækket kommunismens fald. Han er forfatter til flere bøger, blandt
andet Down with Big Brother: The Fall of the Soviet Empire som vandt andenprisen i PENs
faglitteratur-konkurrence i 1997
Dansk.
Til Historie 10 boken Lærers kommentar: Veldig bra, litt for mange ord Elevens forslag til. de velklædte

mods og de psykedeliske hippier Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene
siden og USA på den andre. Krisen var kulminationen på Den Kolde Krig, og antagelig det tætteste verden
nogensinde har været på en atomkrig mellem de to atommagter. Dansk. Moden i 1960erne bestod af
forskelligheder og modsætninger. de velklædte mods og de psykedeliske hippier Cubakrisen var en krise i
1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Cubakrisen er en betegnelse for
de 13 dage i oktober 1962, hvor USA og Sovjetunionen gensidigt fremsatte trusler om at anvende atomvåben
om nødvendigt. I 1962 var USA og Sovjet tæt på at starte en atomkrig som følge af missiler USSR havde
opstillet på Cuba Forholdet mellom USA og Cuba har en historie som går tilbake til tiden da USA ønsket
gjentatte ganger å kjøpe av Cuba av Det spanske imperiet. Cuba. Under kategorien dansk kan der være alt
muligt, men alle tekster er selvfølgelig skrevet på dansk. Konflikten begynte med at USA hadde utplassert
sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen. Konflikten begynte med at
USA hadde utplassert sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen.
Essentialisme: er tanken om, at hver religion er noget bestemt, har et bestemt indhold. Se svaret og resten av
spørsmålene i quizen: Den Kalde Krigen Hva som utløste den kalde krigen og alle nesten krisene.
Koldkrigsmuseum Langelandsfort er optaget på listen over nationale seværdigheder.

