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D-dag. Kampen om Normandiet Antony Beevor Hent PDF D-dag markerer begyndelsen til enden på Anden
Verdenskrig. Mere end tre millioner soldater medvirker i historiens største landgang, som indledes den 6. juni
1944 på Normandiets strande og slutter med befrielsen af Paris den 19. august. Landgangen er en succes, men

ingen kan forudse de strabadser, som ligger foran soldaterne.

For første gang nogensinde påviser Antony Beevor, at de britiske, amerikanske og canadiske soldaters kampe
på vejen til Paris i grusomhed kan sammenlignes med kampene på østfronten. Tabene stiger, både blandt
soldater og civilbefolkning, og det spændte forhold mellem de overordnede på begge sider tager til.

Verdens førende krigsforfatter har i sin research gravet store mængder hidtil overset materiale frem fra mere
end 30 arkiver i adskillige lande. Antony Beevors værk er den til dato suverænt mest gennemresearchede og

levende skildring af D-dag og den efterfølgende kamp om Normandiet.

"Antony Beevor er en fremragende historiker … han beskriver konkrete mennesker og konkrete begivenheder
i deres ofte kaotiske og modsætningsfyldte virkelighed." Bent Jensen, Jyllands-Posten

"Krigens gru trækkes frem i et mere grelt lys end nogensinde før … D-dag er vægtig læsning."
Georg Metz, Information

"Beevor er tidens mest velskrivende og grundige militærhistoriker."
Hans Engell, Ekstra Bladet
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