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Udsigt fra et skyttehul Jr. Hent PDF Forlaget skriver: Nervepirrende førstehåndsberetning om, hvordan den
almindelige infanterist oplevede nogle af de hårdeste kampe på den europæiske vestfront under 2.

Verdenskrig.

Den attenårige infanteristWilliam Foley var bange for, at krigen ville slutte, før han nåede frem. Men den 25.
januar 1945 blev han sendt direkte til fronten som soldat i 94. Infanteridivision i general Pattons såkaldte
Spøgelseskorps, som stod over for Hitlers legendariske vestvold. Da Foley tre dage senere endelig fik en

smule søvn, var han allerede blevet trukket igennem et blodigt angreb, hvor tres procent af soldaterne i hans
bataljon døde eller blev såret. Og det var blot begyndelsen på den hidtil sværeste opgave for Foleys division:

At bryde igennem Siegfried-linjen.

Udsigt fra et skyttehul udfordrer myterne om den velsmurte amerikanske krigsmaskine og fortæller om den
høje pris, de unge amerikanske soldater måtte betale for sejren over Hitler.

Beretningen ledsages af kort samt af forfatterens egne tegninger af liv og død ved den amerikanske front -
tegnet ude i forreste linje, nede i det mudrede skyttehul.
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