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»Antony Beevor är en samtida Tolstoy.« Dagens Nyheter »Den klarast lysande stjärnan på andra
världskrigsböckernas himmel är den brittiske författaren Antony Beevor.« Svenska Dagbladet »Kort och gott
ett mästerverk.« Arvika Nyheter Antony Beevor är tillbaka med ett nytt storverk om andra världskriget efter
succéerna Stalingrad och Berlin. I D-dagen slaget om Normandie ger han en helt ny bild av tidernas mest
omfattande militäroperation med hjälp av ett gigantiskt forskningsmaterial. Det rör sig om tusentals sidor ur
ett trettiotal arkiv från ett halvt dussin länder. En del av källmaterialet är helt nytt; dagböcker och redogörelser
som familjer har donerat till olika arkiv. I gryningen den 6 juni 1944 svepte en jättearmada av fartyg och
fallskärmssoldater över Engelska kanalen och 175 000 man från de allierade länderna steg i land längs
Normandies kust. Den största militära operationen genom tiderna hade börjat. Inte ens Stalin kunde låta bli att
imponeras av det som kom att kallas D-dagen. »Under hela kriget har det aldrig tidigare genomförts ett sådant
krigsföretag» skrev han till Churchill. D-dagen har behandlats i åtskilliga böcker, filmer och TV-serier och är
en av de mest kända operationerna från andra världskriget.
Men inget som skrivits tidigare bygger på ett så omfattande forskningsarbete som i denna bok: utifrån tidigare
förbisedda eller bortglömda källor visar han hur brittiska, kanadensiska och amerikanska styrkor blev indragna

i stridigheter lika brutala som grymheterna på östfronten. Händelseförloppet beskrivs ur både tyskarnas och de
allierades perspektiv, från landstigningen den 6 juni till befrielsen av Paris 1944. Med samma gripande och
målande stil som i böckerna Stalingrad och Berlin Slutstriden 1945 skildras krigets brutala verklighet.
Den militære konflikten involverte de fleste. Få alle beretningene om krigens største slag og de dristigste
operasjonene, og kom krigens hovedpersoner. 12/15 dagar Halvön Istrien, som skjuter ut i den nordligaste
delen av Adriatiska havet, har blivit en av Europas mest omtyckta resmål. Få alle beretningene om krigens
største slag og de dristigste operasjonene, og kom krigens hovedpersoner. Abukhanfusa, … Upplev platserna
där oförglömlig historia utspelat sig. Fordyp deg i de store dramaene fra andre verdenskrig. Karakter: 6 Den
här artikeln handlar om de första veckorna av invasionen av Normandie. Den militære konflikten involverte
de fleste. Denne artikkelen inneholder en liste over kilder, litteratur eller eksterne lenker, men
enkeltopplysninger lar seg ikke verifisere fordi det mangler konkrete.
verdenskrig. Oppgave om andre verdenskrig. Karakter: 6 Den här artikeln handlar om de första veckorna av
invasionen av Normandie. 12/15 dagar Halvön Istrien, som skjuter ut i den nordligaste delen av Adriatiska
havet, har blivit en av Europas mest omtyckta resmål. 2 dagar Bli en del av en helt ny upplevelse. Karakter: 6
Den här artikeln handlar om de första veckorna av invasionen av Normandie. Oppgave om andre verdenskrig.

