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Massakren ved Metz Charles Whiting Hent PDF Forlaget skriver: I løbet af de to år, T-styrken havde
eksisteret, havde general George "Blod og Tarme" Patton givet den mange skrappe opgaver, men aldrig før en

som denne.

Ikke blot skulle T-styrken trænge dybt ind bag fjendens linjer og åbne porten til Tyskland ved at sætte det
frygtede "Führer-Batteri" ved Metz ud af spillet og derved slå hul på den tyske front; men de skulle samtidig
tage kampen op mod den snu Gestapo-mand Harzig, der var Metz‘ onde ånd, og den iskolde Sturmbannführer
Krass, der var leder af Waffen-SS‘ frygtede "Himmelfahrtskommando", og som havde sine egne djævelske

planer om, hvorledes denne aktion skulle ende…

Den engelske forfatter og militærhistoriker Charles Whiting (1926-2007) står bag omkring 350 udgivelser
både under sit eget navn og pseudonymer som Duncan Harding, Klaus Konrad og Leo Kessler. Charles

Whiting skrev både skønlitteratur og faglitteratur, og mange af hans bøger beskæftiger sig med 2. verdenskrig
på den ene eller den anden måde.
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