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Den sidste operation Charles Whiting Hent PDF Forlaget skriver: Krig er helvede ... men freden vil gøre det
af med dig!

General Patton kunne skrive under på det gamle soldatermundheld. Den anden verdenskrigs blodbad var
ovre; men Patton brændte efter at fortsætte kampen for friheden, selv om det skulle betyde en ny krig – den
tredje verdenskrig. Kommunismens truende skygge faldt hen over Centraleuropa, og den snu general Ulanov
planlagde allerede sit første træk i besættelsen af den østlige del af kontinentet. Patton måtte handle hurtigt
og beordrede T-styrken, sin udvalgte specialstyrke frem. Deres ordre lød på, at de skulle ignorere ordren om

at indstille kamphandlingerne og ikke lade sig standse af noget!

Den engelske forfatter og militærhistoriker Charles Whiting (1926-2007) står bag omkring 350 udgivelser
både under sit eget navn og pseudonymer som Duncan Harding, Klaus Konrad og Leo Kessler. Charles

Whiting skrev både skønlitteratur og faglitteratur, og mange af hans bøger beskæftiger sig med 2. verdenskrig
på den ene eller den anden måde.
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