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Esse livro analisa a carreira de seis dos mais importantes 
líderes militares do Terceiro Reich. Ao fazer uma retrospectiva 
de suas trajetórias no Exército alemão, o historiador Guido 
Knopp revisita relevantes episódios históricos em que esses 
personagens se envolveram durante a Segunda Guerra 
Mundial.  
 
O marechal-de-campo Erwin Rommel, o herói do Norte da 
África, era a encarnação dos clichês da propaganda nazista. 
Porém, em outubro de 1944, foi obrigado a pôr fim à própria 
vida, já que Hitler se convencera de que havia participado do 
atentado de 20 de julho. Já o chefe do Comando Supremo das 
Forças Armadas, marechal-de-campo Wilhelm Keitel, era um 
típico assecla de Hitler, como muitos dos que cercavam o 
ditador.  
 
Friedrich Paulus tornou-se o primeiro marechal-de-campo 
alemão a se render. Tendo ocupado Stalingrado por cinco 
meses, apesar de todas as dificuldades, desafiou Hitler e 
conduziu o que restava do 6o Exército rumo ao cativeiro na 
Rússia. O marechal-de-campo Erich von Manstein foi o 
arquiteto da ocupação da França em 1940, a maior conquista 
da história militar alemã.  
 
Ernst Udet, melhor piloto alemão a sobreviver à Primeira 
Guerra Mundial, foi pessoalmente escolhido por Hitler para 
erguer e equipar a Luftwaffe. Sufocado de obrigações e 
acusado, por aqueles que o cercavam, do fracasso alemão na 
batalha da Grã-Bretanha, Udet suicidou-se em novembro de 
1941.  
 
Finalmente, o almirante Wilhelm Canaris – o oficial da 
ditadura de Hitler mais envolto em mistérios – ocupou a chefia 
do Serviço de Inteligência do Reich. Foi enforcado pela SS 
apenas alguns dias antes de a guerra terminar. 
 
SOBRE O AUTOR: GUIDO KNOPP, historiador alemão, é autor 
best-seller e premiado diretor de documentários para a 
televisão. Tem se dedicado, desde o início da década de 1980, 
a reunir vasto material a respeito de nomes importantes do 
Exército nazista. Para elaborar Guerreiros de Hitler, 
entrevistou inúmeros intelectuais, testemunhas, parentes e 
amigos desses oficiais, e teve acesso a documentos até então 
desconhecidos pelo público. 
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