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Den evige nazist Nicholas Kulish Hent PDF Forlaget skriver: Dr. Aribert Heim var læge i koncentrationslejren
Mauthausen. Han var berygtet for at eksperimentere med at sprøjte benzin ind i jødiske patienters hjerter og
udføre operationer på raske mennesker - ofte med døden til følge. Hans skrivebord var prydet af afpillede

kranier fra hans mange ofre.

Heim var efter krigen en af Nazi-Tysklands mest jagtede bødler. Men det lykkedes aldrig Wiesenthal og de
andre nazijægere at fange ham - og han forblev "den evige nazist". I denne bog udfoldes for første gang hele

historien om den sadistiske læge fra det tredje rige.

"´Den evige nazist´ rekonstruerer hele Heims mørke odyssé - fra den sadistiske praksis i Mauthausen til hans
liv i skjul i Cairo, hvor han var konverteret til Islam.  Denne bog er en bemærkelsesværdig bedrift."

Andrew Nagorski, forfatter til ´Hitlerland´
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