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Koreakrigen Max Hastings Hent PDF Forlaget skriver: Den 25. juni 1950 krydsede det kommunistiske
Nordkorea grænsen til Sydkorea og indledte Koreakrigen. FN og USA's umådelige ildkraft og Kinas

tilsyneladende endeløse styrker gik ind i krigen på hver deres side, og en af det 20. århundredes værste krige
fulgte. Korea blev det eneste sted siden Anden Verdenskrig, hvor to supermagter har mødtes på slagmarken,

og efter tre blodige år med hurtige infanteriangreb, dramatiske landsætninger og en langtrukken
skyttegravskrig måtte USA for første gang i landets historie afslutte en krig uden at have vundet den. Sir Max

Hastings, forfatter til Helvede brød løs, skildrer her "den glemte krig" i Korea fra 1950 til 1953 i sin
karakteristiske fortællestil, der fletter det strategiske og politiske overblik sammen med gribende

øjenvidneberetninger fra de mere end 200 veteraner fra begge sider af krigen, han interviewede til bogen. En
enestående og gribende bog, som selv målt ud fra Max Hastings' høje standard må betragtes som et

mesterværk. - London Review of Books
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