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BESKRIVNING
En modern och spännande skildring om det dramatiska slaget vid Waterloo! Det är försommar år 1815.
200 000 soldater har samlats i trakterna kring byn Waterloo i Belgien för att avgöra Europas öde.
Napoleon är segerviss trots motståndarnas numerära övertaghans taktik är att hålla den preussiska armén
och deras allierade åtskilda för att kunna besegra dem var för sig.Men Napoleon får snart känna på
bakslag. Ett kraftigt skyfall förvandlar slagfältet till en lervälling vilket komplicerar hans framryckning.
Lägg därtill ett antal mänskliga misstag och Napoleon får anledning att oroas; en oerfaren stabschef, ett
oavsiktligt kavallerianfall och ett otal snabba, ogenomtänkta beslut. På kvällen den 18 juni 1815 sänder
Napoleon ut sin sista reservdet hittills obesegrade kejserliga gardet. Några timmar senare flyr han hals
över huvud från sitt högkvarter La Belle Alliance.Historikern och författaren Andrew Roberts har utifrån
ny forskning kartlagt det dramatiska slaget vid Waterloo. Hans initierade skildring ger oss en politisk,
strategisk och historisk bakgrund till fältslaget, och visar varför det utgör en så viktig historisk skiljelinje.
»En utmärkt och användbar sammanfattning.« Bibliotekstjänst»I Waterloo 1815 ägnar historikern
Andrew Roberts stor möda åt att kasta nytt ljus över några av deskeden av slaget som varit de mest
omdiskuterade. Genom att återvända till den korrespondens som nedtecknades under slaget, och
vittnesmål från dess tidiga efterföljd, nyanserar han synen på några av de misstag som gjordes denna dag.«
Svenska Dagbladet »Boken är koncis och pedagogisk ... dispositionen är utmärkt ... rekommenderar boken
varmt.« Ölandsbladet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Plastic soldier manufacturer and shop of accurate plastic toy soldiers ...
Au cœur de l'Europe - le Champ de Bataille de Waterloo Le Champ de Bataille de Waterloo vient de fêter
le bicentenaire de la bataille en juin 2015.

Battle of Waterloo - HISTORY
Last battle of Napoleon which led him to his downfall. He was exhiled after this battle till his death in
1821. The footage is from the miniseries ...

Waterloo 1815 (Pocket, 2016) - pricerunner.se
200 år sedan slaget vid Waterloo. Andrew Roberts har skrivit en modern och dramatisk skildring av det
berömda fältslaget! Det är försommar år 1815. 200 000
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