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BESKRIVNING

Den japanska attacken mot Pearl Harbor kom som en fullständig överraskning. Men kejsardömet hade
väckt en sovande jätte. När USA:s krigsmaskineri kom igång blev till och med de kompromisslösa
japanerna pressade i sitt försvar och var tvungna att ta till desperata åtgärder. Läs om: Amerikansk ubåt
befriar civila i sista sekunden, U.S. Air Force störtar en toppgeneral med ett genialt trick och japanska
officerare vill förhindra kapitulationen.Läs bl.a. om: - Kina förnedrar kejsardömet. - Sjömakter i
luftdueller till havs. - Indiska höjder blir östligt Stalingrad. 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?

Kinesisk rymdstation brann och föll ner i Stilla havet - Omni

Ägde rum 7 december 1941 - 2 september 1945 Plats Östasien, Sydasien, västra Stilla havet, dess öar och
närliggande länder, och en del av Indiska oceanen ...

En fördämning mot Stilla havet - Böcker - CDON.COM

Den ryska markkontrollen bekräftade några minuter senare att Mir förstörts helt och började brinna då den
... störta i Stilla havet, ...

Stilla Havet - Startsida | Facebook

Delarna som inte brann upp slog ner i Stilla havet. Stilla havets sopvirvel mångfaldigt större än befarat -
storstädningen börjar i sommar
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