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Denne bog er en fascinerende og farverig guide til 50 af historiens vigtigste triumfer.

Fra Marathon i 490 f.Kr. eller Hastings i 1066 til Trafalgar og Austerlitz i 1805: Fra Midway, Stalingrad eller
Leyte Gulf under Anden Verdenskrig til Bagdads fald i 2003. Denne omhyggelige og velresearchede bog med
flotte illustrationer er god at læse, hvis du er interesseret i militære strategier og vil læse om de store slag

rundt om i verden. Få for eksempel svar på spørgsmålene: Hvornår besejrede en asiatisk magt for første gang
en europæisk magt? Og hvorfor tabte Frankrig slaget ved Dien Bien Phu i 1954? Og meget meget mere!

Bogen indeholder flotte farverige billeder, dynamiske kort, der viser, hvor kampene fandt sted, og hvordan de
udviklede sig. Alle kampene er ledsaget af diagrammer, faktabokse og tekst, der forklarer, hvordan kampene

blev tabt eller vundet.

Så er du nysgerrig på militære kampe, vild med historie og ikke mindst kampberedt, så er denne bog lige
noget for dig!
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