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BESKRIVNING
»Antony Beevor är en samtida Tolstoy.» Dagens Nyheter»...kort och gott ett mästerverk.» Arvika
NyheterAntony 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.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Fördjupning - D-dagen den 6 juni 1944
Premium. Lantbrukare Sture Källner, Aneby, har avlidit i en ålder av 95 år. Närmast sörjande är makan
Mary och sönerna Stanley och Conny med familjer.

D-dagen, 75 år senare - France.fr
För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto.

Dagen D - mimersbrunn.se
D-dagen: Det stora angreppet på Omaha Beach I gryningen den 6 juni 1944 skyndar de allierades
landsättningsbåtar fyllda med över 100 000 skräckslagna ...
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