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»Den klarast lysande stjärnan på andra världskrigsböckernas himmel
är den brittiske författaren Antony Beevor.« Svenska Dagbladet

»Den briljante engelske historikern sammanfattar det största kriget
på 900 sidor, både levande och lärorikt.« Dagens Nyheter

»Den mest heltäckande och objektiva skildring av kriget som jag fått
nöjet att läsa. Sällan har någon lyckats ta ett sådant helhetsgrepp om
något så komplext och lyckats så väl som Antony Beevor.« BBC

Historia

»Det är fullkomligt omöjligt att i en enkel recension ge ett praktverk
som detta rättvisa. Antony Beevor har ännu en gång givit allt, i sitt
sökande efter svaren på de otaliga frågor som detta krig väckt, och

ännu väcker.« Folkbladet



»Han förenar något så sällsynt som att ha berättarteknisk supertalang
och samtidigt vara faktamässigt påläst in i minsta detalj. Vill man få
en översiktlig, lättläst och oerhört intressant beskrivning av det så
rekommenderas Antony Beevors översikt här finns ett, om man törs
använda ordet, underhållande sätt att fördjupa sig i mänsklighetens
kanske största katastrof på ett samtidigt populärt och vetenskapligt

sätt« Upsala Nya Tidning

Det här är Antony Beevors efterlängtade mästerverk, som tar ett
helhetsgrepp om den största konflikten genom tiderna. Precis som i
de tidigare böckerna beskriver han briljant och initierat de militära
förloppen samtidigt som han med stor detaljrikedom synliggör
enskilda människoöden. Med Andra världskriget befäster Antony

Beevor sin position som vår tids ledande militärhistoriska författare.

Antony Beevors böcker har sålts i omkring en halv miljon exemplar i
Sverige hittills. Hans senaste bok, D-dagen (2009) tog sig till

förstaplats på topplistorna i sju länder, och till topp-placeringar i åtta
andra länder. Antony Beevors böcker har översatts till 30 olika språk

som sålts i över 5 miljoner exemplar.

Fler pressröster:

»Jag säger det igen, Antony Beevor är världens bästa
militärhistoriske författare ... Han har gjort ett makalöst jobb att

sammanfatta världens mest omfattande konflikt, på alla fronter och
ur alla perspektiv ... Det här är ett givet standarverk som fungerar

både som berättelse och uppslagsverk.« Biblioteket i fokus

» bra och klarsynt, ofta fascinerande och medryckande. Avsnitten om
Stalingrad är, föga förvånande, ett populärhistoriskt föredöme.«

Östgöta Correspondenten

»Det är en faktaspäckad redogörelse för krigets förlopp men tack
vare Beevors skönlitterära förmåga och intressanta detaljer blir den

aldrig tråkig att läsa Läs den.« Mariestads-Tidningen

»Om de tidigare böckerna har jag skrivit att jag är imponerad. Det är
jag nästan ännu mer efter att ha inmundigat denna mäktiga

tegelsten.« Dast Magazine

»Klar, koncis, kronologisk, komplett.« Ölandsbladet

»Beevors förmåga att visa kriget från både de strategiska höjdarnas
sida likväl som från enskilda soldaters gör att läsningen aldrig känns
långtråkig Man kommer hela tiden på sig med att vilja läsa bara tio

sidor till « Arvika Nyheter



»Det är få historiker son likt Beevor kan förmedla de stora
händelserna i det lilla, och göra ett väl genomtuggat ämne så
intressant att man nästan tycker sig läsa det för första gången.«

Nerikes Allehanda

»Det är verkligen dramatik som skildras och boken är trots sina 955
sidor lättläst, fascinerande, informativ och spännande Beevors bok

kommer nog att bli ett standardverk.« Hemmets Vän

»Som yrkeshistoriker kan man inte undgå att imponeras av Beevors
militärhistoriska kunskaper och förmåga att stilistiskt drivet skildra
de nyss förflutna krigens alla förvecklingar ... Den för Beevor

kännetecknande växlingen mellan makro- och mikroperspektiv är
berömvärd. Det stora skeendet och den faktamässiga noggrannheten
blandas med mänskligt gripande detaljer.« Historielärarnas förening
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