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Helvede brød løs Max Hastings Hent PDF Forlaget skriver: Englands fremmeste militærhistoriker, Sir Max
Hastings, har sat kronen på sin 35-årige karriere med dette mesterværk om den globale krig fra 1939-1945. På
enestående vis tegner han de store strategiske linjer og fletter dem sammen med hundredvis af dagbøger og
breve fra engelske husmødre, japanske soldater, russiske bønder, tyske generaler og amerikanske piloter.
Derved fortælles krigens menneskelige historie gennem øjenvidneberetninger, der er skiftevis jublende,

fortvivlede, naive og gribende.

»På alle måder en monumental bedrift ... Litteraturen om Anden Verdenskrig er så omfattende, at det næsten
ikke er til at forstå, men Helvede brød løs placerer sig øjeblikkeligt allerøverst på listen.«

- Washington Post

»Helvede brød løs kommer til at danne skole for skrivningen af krigshistorie.«
- Aftenposten, Norge

»Et værk af overvældende omfang og lærdom, fortalt med uforligneligt elegant sprog og visdom. Det er
ubestrideligt den bedste et-binds historie om krigen, der nogensinde er skrevet.« 

- The Sunday Times

»En ny, original, nødvendig historie og på mange måder et livsværk. Helvede brød løs er ypperlig.« 
- The New York Times
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