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BESKRIVNING
Den 1 september 1939 släpper Hitler sin armé lös i Polen och 6 år av fasor tar sin början. Efter erövringen
av Polen rullar det tyska blixtkriget vidare genom Europa. På några få månader faller Danmark, Norge,
Holland, Belgien och Frankrike. Men då Hitler skickar Luftwaffe mot Storbritannien, måste den tyske
diktatorn erkänna att britterna är tuffare än förväntat.Läs bl.a. om: - Ubåt smyger sig in i brittisk örlogsbas.
- Blixtkrig tar Danmark på sängen. - Elitsoldater erövrar belgiskt fort. Boken ingår som en fristående del i
bokserien En Värld I Krig, som är framtagen och utvecklad av tidningen Världens Historia. Varje titel i
denna serie bjuder på nytänkande historieförmedling, där den dramatiska och fängslande skildringen står i
centrum. Krigets skurkar och hjältar berättar själva om sina upplevelser, slagfältets dramatik återuppstår
på detaljerade kartor och krigets många nya vapen förklaras med hjälp av stora, genomarbetade
illustrationer.Följande gäller alla titlar i nämnda bokserie: Bokserien skaffar dig en fullständig översikt
över andra världskrigets mest dramatiska händelser, allt från den tidiga tyska upprustningen och Hitlers
segermarsch genom Europa, till de utarmande striderna i öst i slutet av kriget.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Moshe Dayan - Blixtkrig i öknen | Militarhistoria.se
Jag har läst att amfettaminliknande preparat testades vid marschförsök i mellankrigstiden. De förkastades
eftersom de visserligen kunde få en soldat att ...

Stora boken om andra världskriget : från blixtkrig till Hiroshima
Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0

Lena Ph:s blixtkrig mot kändispressen - Stoppa Pressarna
Translation for 'blixtkrig' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.
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