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politiker og forfatter Peter P. Rohde helt tæt på Sovjetunions forhold til andre lande, som det kommer til

udtryk i deres udenrigspolitiske agenda.

Rohde undersøger blandt andet kommunismens fremkomst i Sovjetunionen og ser på, hvordan dette har
forandret landets forhold til de allierede magter efter anden verdenskrig. Men han ser også på forholdet til
asiatiske magter såsom Kina og Korea og på den rolle, som Sovjetunionen spillede under den kolde krigs

første år frem til 1953.

Peter Preisler Rohde (1902-1978) var en dansk forfatter. Han var kendt for i sine værker at være stærkt
påvirket tidens strømninger. Rohde fik sin forfatterdebut med bogen "Verdenskrisen og det britiske rige" i

1928. Han udgav herefter flere værker, særligt med fokus på politik og kultur. Det kom blandt andet til udtryk
i "Indien og den indiske frihedskamp" (1932) og "Sicilien" (1975).
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