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Slaget vid Monte Cassino Matthew Parker boken PDF "...ett storslaget verk om en viktig och vidrig period
under andra världskriget " Nerikes AllehandaKlostret på Monte Cassino var i århundraden en mäktig symbol
och ett fäste för kristen tro. Men för många som genomled de grymma striderna i dess skugga var det något
helt annat: ett uttryck för mänsklig offervilja och försakelse bortom vår föreställningsförmåga.

Monte cassino
var den perfekta försvarsställningen i Europa. Dess ointagliga höjder blockerade de allierades framryckning
mot Rom i början av 1944. Det var här tyskarna fattade posto och det var här som ett blodbad med en kvarts
miljon döda och sårade utspelade sig."Slaget är detaljrikt skildrat av författaren som imponerar mycket

genom ett enormt bra arbete för att få fram röster, detaljer och fakta" Dagbladet"...en av de bättre
populärhistoriska böckerna om andra världskriget på senare år." Bärgslagsbladet
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