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Den 20 maj 1941 inledde den tyska armén en massiv flygattack mot
Kreta. Efter hårda strider var nederlaget ett faktum för de allierade,
som inte bara förlorade Kreta utan även makten i Medelhavsområdet.
Kampen om Kreta har gått till historien som ett klassiskt militärt

misslyckande från britternas sida och ön kunde återtas först i krigets
slutskede.

Kreta. Erövring och motstånd är en dramatisk redogörelse av
förberedelserna och själva erövringen av ön, men det är även en
fascinerande skildring av de öden soldaterna gick till mötes på ön.
Antony Beevor visar här än en gång den mänskliga sidan av striden.

Antony Beevor är känd för böckerna om Stalingrad och Berlin, som
finns översatta till svenska

Antony Beevor tjänstgjorde under fem år som officer i den brittiska
armén och var bland annat stationerad i Tyskland. Efter att ha lämnat



armén bosatte han sig i Paris, där han skrev sin första roman. Han är
en av vår tids ledande författare av militärhistoria. Stalingrad utkom

på svenska år 2000 (Historiska Media) och Berlin år 2002
(Historiska Media).

Verket Stalingrad har renderat honom flera litterära utmärkelser,
bland annat fick han 1999 Samuel Johnson-priset, det mest aktade

facklitterära priset i Storbritannien.

"Det har skrivits utmärkta böcker som behandlar slaget om Kreta,
men

ingen har för mig varit lika levande och klar och spännande som
Antony

Beevors Kreta. Hans osvikliga förmåga att återge klimatet och själva
striderna [...] hans insikt och hans kunskap om dessa händelser ger

dem
sådant liv att det är som om alltihop utspelade sig för en vecka

sedan."
Patrick Leigh Fermor i Daily Telegraph.

"Denna överskådliga och läsvärda bok kommer att bli ett
standardverk."

Gerald Cadogan i Financial Times

"Utmärkt [...] en fängslande berättelse om hela kriget på Kreta, och
då

också om den kretensiska civilbefolkningens öde under tysk
ockupation."

John Keegan i Sunday Telegraph
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