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militærhistoriker, Antony Beevor, er tilbage i storform og afdækker et nyt kapitel af 2. verdenskrig når han
fortæller den sande historie om kampene ved Arnhem. Den 17. september 1944 hørte generaloberst Kurt

Student, grundlæggeren af Nazitysklands faldskærmstropper, det voksende brøl af flymotorer. Han gik ud på
sin altan med udsigt over det flade landskab i det sydlige Holland for at se de allieredes Dakotaer og svævefly
nærme sig. Og han kiggede misundeligt op på den massive demonstration af faldskærmstroppernes overmagt.
Operation Market Garden skulle have afsluttet krigen ved at indtage broerne over Rhinens nedre løb. Det var
en dristig plan, der slog fejl. Tabstallene var store, især for hollænderne, som satte alt på spil for at hjælpe. De
tyske gengældelsesaktioner var ubarmhjertige og fortsatte, indtil krigen var ovre. Udgivelsen er en storskrift-

udgave i fire bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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