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Operation Afrika Charles Whiting Hent PDF Forlaget skriver: I Nordafrika rasede kampen mellem
Montgomerys "Ørkenrotter" og Rommels "Afrikakorps". Men også bag kulisserne fandt en bitter kamp sted,
en kamp, som ingen ville kendes ved, fordi den var endnu mere rå og beskidt end selve kamphandlingerne,

der ellers var chokerende rå og brutale i sig selv …

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.Løjtnant Crooke er den frygtløse, enøjede leder af en flok håndplukkede
destroyers, der altid hungrer efter en lejlighed til at sætte livet på spil. Holdet er en uundværlig spiller i

kampen mod nazisterne under 2. verdenskrig, for når alle andre løber skrigende bort, kan man altid regne med
Crooke og hans mænd.
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2007) står bag omkring 350 udgivelser både under sit eget navn og
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