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Erindringer om den Anden Verdenskrig Winston Churchill Hent PDF Fra sit mest dystre øjeblik til den
endegyldige sejr over tyranniet var Anden Verdenskrig det 20. århundredes skæbnestund. Winston S.

Churchill var ikke alene den største leder i de dramatiske år, han var også den mest veltalende stemme i den
frie verden, der bød det nazistiske tyranni trods. Hans episke beretning i seks bind om disse begivenheder

indbragte ham Nobelprisen i litteratur i 1953.
I Churchills egen forkortelse fra 1959, som nu foreligger på dansk, tilbydes læseren essensen af dette

exceptionelle værk. Flere tusind siders korrespondancer er skåret bort, og tilbage står selve den storslåede

beretning om Anden Verdenskrig, som den blev oplevet  af dens største personlighed.

Dette første af to bind opruller den lange række af fejltagelser, svigt og nedrigheder, der muliggjorde en
gentagelse af katastrofen i 1914, og skildrer derpå de første to hårde krigsår, hvor et stadigt mere ensomt

Storbritannien stod over for en tilsyneladende uovervindelig tysk krigsmaskine.

 

Fra sit mest dystre øjeblik til den endegyldige sejr over tyranniet var
Anden Verdenskrig det 20. århundredes skæbnestund. Winston S.

Churchill var ikke alene den største leder i de dramatiske år, han var
også den mest veltalende stemme i den frie verden, der bød det

nazistiske tyranni trods. Hans episke beretning i seks bind om disse
begivenheder indbragte ham Nobelprisen i litteratur i 1953.

I Churchills egen forkortelse fra 1959, som nu foreligger på dansk,
tilbydes læseren essensen af dette exceptionelle værk. Flere tusind
siders korrespondancer er skåret bort, og tilbage står selve den

storslåede beretning om Anden Verdenskrig, som den blev oplevet  af

dens største personlighed.
Dette første af to bind opruller den lange række af fejltagelser, svigt
og nedrigheder, der muliggjorde en gentagelse af katastrofen i 1914,
og skildrer derpå de første to hårde krigsår, hvor et stadigt mere

ensomt Storbritannien stod over for en tilsyneladende uovervindelig
tysk krigsmaskine.
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