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Krigens skiftende ansigt Martin van Creveld Hent PDF Forlaget skriver: Spændende beretning om krigens
hæsblæsende og uhyggelige forvandling igennem de seneste hundrede år. På én gang et fængslende stykke

historie og et øjenåbnende kig dybt ind i de konflikter, der præger verden i dag.

Vi følger med fra Flanderns skyttegrave og Normandiets strande - over Mellemøstens ørkenkrige,
Koreakrigens kolde bjerge og Vietnams jungle - helt frem til Sydlibanon og Bagdad, hvor moderne hære
kæmper en ofte forgæves kamp mod guerilla- og terrorgrupper. Vi kommer tæt på krigens hoved- og
bipersoner og ind i tekniske nyskabelser som panserkøretøjer og ubåde sammen med de svedende
mandskaber - og oplever både slagmarkens voldsomme forandring og den moderne krigs lidelser.

Martin van Creveld er en af verdens førende militærhistorikere. Han giver et enestående overblik over
et århundredes krigshistorie og en mængde detaljerige dyk ned i dramatiske enkeltbegivenheder frem til

i dag.
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