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Operation Springertræk Leo Kessler Hent PDF Klippemuren var spejlglat, og oppefra kom byger af

maskinpistolild. Men på en eller anden måde måtte forhindringen overvindes, hvis de skulle nå de hemmelige
klippehuler, hvor marskal Tito havde forskanset sig. Den jugoslaviske partisanleder var nøglen til magten i
Centraleuropa i 1943, og Führeren ville have den nøgle. For Stormtrop Edelweiss blev det deres hidtil

farligste og mest opslidende opgave ... Charles Whiting (1926-2007) var en britisk forfatter, der både skrev
skøn- og faglitteratur. I løbet af sin lange forfatterkarriere skrev han omkring 350 bøger både i sit eget navn,
men også under en lang række pseudonymer (heriblandt Leo Kessler og Klaus Konrad). Whiting fik sin

litterære romandebut med "The Frat Wagon" (1954). Herefter udgav Whiting en række krigsromaner, før han i
1967 begyndte at skrive faglitteratur, samtidig med at han skrev og udgav skønlitterære værker. Serien

omhandler umulige missioner og krigssituationer fra Anden Verdenskrig; blandt andet SS Angrebsbataljonen
Wotan under ledelse af den berygtede oberst Kuno von Dodenburg. Sammen må de kæmpe sig ud af den ene

umulige mission efter den anden, imens krigen raser, og modstanderne rykker tættere og tættere på.
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