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I december 1944, precis i slutet av andra världskriget, chockade
Hitler en hel värld med en mäktig tysk motoffensiv på västfronten.
För andra gången i kriget blev de allierade helt överrumplade av att
anfallet kom genom Ardennerna - det kuperade skogsområdet i östra
Belgien och Luxemburg. De trodde fortfarande att det inte gick att

föra fram en stor armé där, men blev snabbt varse hur fel de haft. Till
synes oövervinneliga rullade stora tyska stridsvagnskolonner

västerut. Den allra senaste tyska vapenteknologin koncentrerades till
denna offensiv - väldiga Königstiger-stridsvagnar, en

revolutionerande ny automatkarbin, flygande bomber och
toppmoderna jetflygplan. Tyskarna satte till och med in eldrivna
miniubåtar till stöd för Ardenneroffensiven! Halva amerikanska 1.
armén kastades över ända och tusentals soldater togs tillfånga. Men i
en liten stad, Bastogne, bet sig amerikanska fallskärmsjägare fast.
Under tiden skyndade den hårdföre general Pattons armé till

undsättning. Ändå krävdes det ett sex veckor långt, blodigt vinterslag
- det mest förlustrika i den amerikanska arméns historia - innan
tyskarna hade pressats tillbaka. Christer Bergström har intervjuat
krigsveteraner, gått igenom stora mängder akrivmaterial samt rest

och forskat i området. Resultatet är en stor mängd tidigare



opublicerat material och nya rön som presenteras i denna
genomgripande skildring av det dramatiska Ardennerslaget vintern
1944/1945. Ardennerslaget beskrivs ofta från den amerikanska

utgångspunkten. Här ges båda sidors perspektiv lika stort utrymme.
Inte minst lyfts veteranernas egna berättelser fram, vilket ger en

mänsklig dimension åt detta blodiga slag. Boken är försedd med nära
400 illustrationer, inklusive ett stort antal aldrig tidigare publicerade

fotografier, ett stort antal kartor av Samuel Svärd och 32
förstklassiga färgprofiler av stridsfordon och flygplan av den

världskände profilartisten Claes Sundin. Christer Bergström, f. 1958,
har ett 20-tal böcker om andra världskriget, flertalet utgivna på den

internationella marknaden, bakom sig.
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