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Selune-floden – og holde den indtil Pattons 3. armé nåede frem. Og hvis noget gik galt, var der ingen, der
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Forlaget skriver: T-korpset – en amerikansk kommandoenhed, der
ramte fjenden, hvor det gjorde mest ondt. Denne enhed blev ledet af
General George "Blod og Tarme" Patton og stod direkte under hans
kommando. Men i sommeren 1944 syntes selv Patton at være gået
for vidt. Mod sine overordnedes ordrer sendte han styrken på en
hemmelig mission langt inde bag fjendens linjer. De måtte slå sig
igennem et helt armékorps for at nå og indtage den livsvigtige bro

over Selune-floden – og holde den indtil Pattons 3. armé nåede frem.
Og hvis noget gik galt, var der ingen, der ville forsvare dem bagefter

…

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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