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V této knize se nám autor snaží, formou zahlcující informacemi, přiblížit život Adolfa
Hitlera, který byl dozajista velmi netradiční. Kapitoly postupují chronologicky od Hilterova
mládí až po pád a sebevraždu. Ráda bych také přiblížila autorovu osobnost, ale bohužel se mi
nepodařilo dohledat žádný zdroj, z něhož bych mohla čerpat.
Autor knihu rozdělil do čtrnácti kapitol. Mládí Adolfa Hitlera se věnuje jen okrajově a
to z hlediska psychologie a důležitých momentů, které ovlivnily vývoj jeho osobnosti. Sama
za sebe musím přiznat, že absence podrobnějších informací a Hitlorově životě, co se týče
raného dětství a rodiny mi na knize dost vadila. Autor čtenáři neumožnil udělat si přehled
v souvislostech a rodinném zázemí.
Hned druhá kapitola už řeší Hitlerovo počínání si v první světové válce, což mě dost
překvapilo. Kniha podává složité popisky mezinárodní situace v daných obdobích a někdy se
o Hitlerovi mluví třeba jen v pár řádcích celé kapitoly. Toto autorovo počínání mi dost vadilo
a také zapříčinilo fakt, že jsem nebyla schopna knihu přečíst celou.
Samozřejmé je, že většina kapitol řeší Hitlerův vzestup k politické moci a jeho chování
ve spojitosti s ostatními státníky i obyčejným lidem. Fakt, který autorovi nelze upřít je, že
člověku zajímajícímu se o problematiku 2. světové války a zejména o Adolfa Hitlera jako
osobnost té doby je umožněn skvělý přehled souvisejících událostí, které se Hiltera týkaly byť
jen okrajově, ale určitě by se bez nich situace ve světě vyvíjela jinak.
Tato kniha mě zaujala hlavně svou zamotaností a spletitostí. Věřím ale, že pro lidi
z oboru, kteří vědí o daném tématu více věcí než já, bude přínosem a zdrojem důležitých
poznatků. Člověk, který o tématu neví více, než co mu bylo řečeno ve školní třídě bude mít
nepochybně při čtení této knihy problém se zorientovat v množství faktů, dat a jmen.
Otevřeně přiznávám, že jsem knihu nedočetla do konce. Ani se mi nepodařilo
přehoupnout se přes dvoustou stranu. Kniha pro mne byla nezáživná a nečitelná, ale myslím
si, že se silnější vůlí by mi byla přínosem. Nevylučuji, že se k jejímu obsahu v budoucnosti
vrátím a využiji nabytých informací.

