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Blitzkrig Len Deighton Hent PDF I 1940 indledte nazisterne en lynkrig, der chokerede hele den vestlige
verden. Da Frankrig faldt i maj 1940, stod det klart, at man havde at gøre med en fuldstændigt nådesløs

fjende, og at denne krig ville blive værre end nogen anden. Len Deighton beskriver de mennesker, der lagde
strategien for blitzkrigen, og han fortæller om de år, der ledte op til krigens udbrud. Bogen er spændende som
en roman, men de skildrede mennesker og begivenheder er desværre kun alt for virkelige. Len Deighton (f.
1929) er en britisk forfatter, der især er kendt for sine spionromaner. Han bliver sædvanligvis anset som en af
sin tids tre bedste spionromanforfattere (iblandt forfatterne Ian Fleming og John le Carré). Deighton fik sin

litterære romandebut med værket "Lynaktion Ipcress" i 1962, og romanen blev senere filmatiseret. Udover sin
forfattergerning er Deighton en anerkendt militærhistoriker, kogebogsforfatter og illustrator.

 

I 1940 indledte nazisterne en lynkrig, der chokerede hele den vestlige
verden. Da Frankrig faldt i maj 1940, stod det klart, at man havde at
gøre med en fuldstændigt nådesløs fjende, og at denne krig ville

blive værre end nogen anden. Len Deighton beskriver de mennesker,
der lagde strategien for blitzkrigen, og han fortæller om de år, der

ledte op til krigens udbrud. Bogen er spændende som en roman, men
de skildrede mennesker og begivenheder er desværre kun alt for
virkelige. Len Deighton (f. 1929) er en britisk forfatter, der især er
kendt for sine spionromaner. Han bliver sædvanligvis anset som en
af sin tids tre bedste spionromanforfattere (iblandt forfatterne Ian
Fleming og John le Carré). Deighton fik sin litterære romandebut
med værket "Lynaktion Ipcress" i 1962, og romanen blev senere
filmatiseret. Udover sin forfattergerning er Deighton en anerkendt

militærhistoriker, kogebogsforfatter og illustrator.
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