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Carl Gustaf von Rosen Ralph Herrmanns Hent PDF En regnig kväll i oktober 1935 kliver den unga ädlingen
och cirkusflygaren Carl Gustaf von Rosen in på Folkets hus i Göteborg, mest för att skydda sig mot kylan.
Där inne pågår ett föredrag om italiens hänsynslösa bombanfall av Etiopien. Omedelbart därpå kontaktar han
ordföranden över Röda korset i Sverige, Prins Carl, och ställer sig och sitt flygplan till tjänst. Detta leder

honom vidare på oräkneliga äventyr och ett hisnande stycke samtidshistoria.

Få levnadsöden torde ha varit lika händelserika och sammantvinnade med 1900-talets historia som flygkapten
Carl Gustaf von Rosens (1909-1975). Hans öde löper från det grevliga slottet Rockelstad i Sörmland och de
första halsbrytande flygförsöken på 1920-talet, via flyguppvisningarna på 1930-talet, till det humanitära

engagemanget och mattransporten till Etiopien på 1970-talet.

Ralph Herrmanns går på djupet vilket får von Rosens många äventyr att framträda än starkare. Efter mångårig
vänskap och ett grundligt historisk sakkunskap skänker har han skrivit en både lärorik och spännande

biografi.

Ralph Herrmanns (f. 1933) kommer ursprungligen från Berlin men har länge bott i Stockholm. Hans böcker
läses över hela världen och han rör sig över flera genrer: spänning, roman och populär fakta. Dessutom har

han arbetat som journalist och TV-producent.
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