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BESKRIVNING

Kritikerrosade och storsäljande militärhistorikern Antony Beevor är tillbaka.Med dramatik, briljans och
djup kunskap skildrar han Ardenneroffensiven, tyskarnas sista försök att vända andra världskriget.I
december 1944 satsade Hitler allt på ett kort. Genom ett överraskande anfall på västfronten skulle
krigslyckan vändas till Nazitysklands fördel. Med hjälp av två hela pansararméer planerade den tyska
armén att slå sig fram genom Ardennerna mot Antwerpen. Om de allierade förlorade den viktiga
hamnstaden skulle Hitler få den tid han behövde för att hejda Röda arméns framfart i öst. Det dåliga vädret
och vinterförhållandena spelade tyskarna i händernanär det tyska artilleriet öppnade eld på morgonen den
16 december stod de allierade försvararna handfallna inför kraften i den tyska offensiven.Antony Beevor är
en av vår tids ledande militärhistoriska författare. Hans böcker Stalingrad, Berlin, D-dagen och Andra
världskriget har alla sålt i stora upplagor i Sverige. Totalt har hans böcker sålts i över 6 miljoner
exemplar.Pressröster om Ardennerna 1944:»Convincing as a portrait of war and startling in its detail.
Beevor cares about the soldiers and the readers and the truth, an old-fashioned set of concerns that is
balanced with modern literary skill.« The Guardian»The Master of War ? He focuses brilliantly on the key
moments that turned the battle.« The Evening Standard»Beevor writes with an eye for the personal that
keeps the narrative flowing ? This is history as it should be written.« The Spectator»Beevor weaves a
brilliant narrative out of all this drama.« The Sunday TimesSvenska pressröster om Antony Beevor: »Den
klarast lysande stjärnan på andra världskrigsböckernas himmel är den brittiske författaren Antony
Beevor.«Svenska Dagbladet»Antony Beevor är en samtida Tolstoj, som med sina historiska böcker håller
på att skapa ett litterärt storverk som kommer att stå sig under en lång tid framöver.«Dagens Nyheter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ardennerna 1944 : Hitlers sista offensiv - Antony Beevor - böcker ...

»Antony Beevor beskriver kriget på ett väldigt levande sätt en väldigt skicklig historiker Även om man
inte är inne i andra världskriget, eller van att läsa ...

Ardennerna 1944-1945 : Hitlers vinteroffensiv - Vaktel Förlag

Tiotusentals människor, soldater och civila, miste livet under Hitlers sista viktiga offensiv,
Ardenneroffensiven 1944. Johan Werkmäster läser Anthony ...

Ardennerna 1944 : Hitlers sista offensiv - Antony Beevor - Bok ...

Ardennerna 1944 : Hitlers sista offensiv.pdf --- Antony Beevor --- 9789175454504 offensiv så får du ett
mejl när boken går att köpa igen. Boken har 5 st.
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