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de modtaget med overvældende begejstring af byens indbyggere. Den næste dag – den 26. august 1944 –
dukkede halvdelen af hovedstadens befolkning op for at se general de Gaulles triumftog bevæge sig fra

Triumfbuen til Notre Dame. Følelsen af frihed var intens, men der var også hævn i luften. Politisk lå byen i
ruiner, det sorte marked tjente styrtende på den sultende befolkning, og mange opgør blev ordnet i fuld

offentlighed.

PARIS EFTER BEFRIELSEN 1944-1949 er en social, politisk og kulturel historie om en epoke ladet med
kraftfulde og modstridende følelser og intellektuel forandring. En dramatisk politisk baggrund påvirker alle
aspekter af livet i den franske hovedstad efter befrielsen – atmosfæren i gaderne, på cafeer, restauranter og
natklubber, modehuse, saloner og malernes atelierer. Hemingway, Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir,
Camus, Picasso, Gertrude Stein og Samuel Beckett – sammen med de største politiske profiler som general de
Gaulle og Maurice Thorez – er bare nogle af de figurer, som bringes til live i denne uovertrufne beretning om

dramaet og omvæltningerne i Paris efter befrielsen i august 1944.

"Omhyggeligt researchet og imponerende skrevet. For at forstå Frankrig i dag bør man læse denne bog om
Frankrig i går."

– Evening Standard
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