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Kæreste Kek Thomas Harder Hent PDF Forlaget skriver: Genudgivelse af Thomas Harders anmelderroste
serie af biografier over danske helte og skurke under 2. verdenskrig. Opdateret med ny viden og

billedmateriale. Anders Lassens krig: Den eventyrlige historie om Danmarks mest berømte og højest
dekorerede krigshelt. Da Danmark blev besat, meldte han sig i britisk tjeneste, og han deltog i adskillige slag

og dristige aktioner i Afrika, på de engelske Kanaløer, i Grækenland, Jugoslavien og Italien. ”Ultimativ

biografi.”★★★★★★  ”Rasende velskrevet.”★★★★★ Jyllands-Posten Berlingske Kæreste Kek:

Gribende fortælling om det danske søskendepar, Ellen og Henrik, som hver på deres måde kæmpede for igen
at gøre Europa frit. Hun i Royal Navys lyttetjeneste på den engelske sydkyst og han ved fronten i Nordafrika
og Italien. ”Et sjældent indblik i, hvordan krigen påvirkede det enkelte menneske.” ”Absolut læsværdig.”

★★★★ Kristelig Dagblad Berlingske Øvrige bøger i serien (udkom marts 2018) Den danske partisan:

Historien om Arndt Paul Richardt Lauritzen, som tog til Italien for at blive katolsk præst, men endte som
partisanleder og frihedskæmper. I dag er en gade i Parma opkaldt efter ham, Via Paolo il Danese. ”Intet

mindre end en bedrift.” ”Spændende som en roman.”★★★★ Information  Berlingske Kryssing: Historien

om den første chef for Frikorps Danmark – en dansk patriot, der på grund af politisk og moralsk blindhed
valgte forkert og gik i tysk tjeneste i Waffen-SS og blev indsat på østfronten, først som officer og siden som

general. ”Grundig og velskrevet.”★★★★★★  ”Levende og medrivende udfoldet.” ♥♥♥♥♥ Jyllands-

Posten Politiken
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