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I de talløse bøger der er skrevet om Anden Verdenskrig, rager Ian Kershaws titler op ved deres enestående
kvalitet og velfortalte beretninger.

I Slutspil trækker Kershaw på vidnesbyrd fra almindelige tyskere såvel som ledende top-nazisters beskrivelser
af krigens sidste år - da det stod klart, at Tyskland formentlig ville tabe krigen.

Hvorfor kæmpede de så indædt videre? Hvad fik Nazityskland til at fortsætte kampen til sidste blodsdråbe?

Kershaw følger slagets gang, med hovedfokus på kampene i og omkring Berlin.

»Imponerende . fremragende . En bedre kortlægning af de menneskelige aspekter af Nazi-Tysklands nederlag
findes ikke."«

- Ames J. Sheehan, New York Times Sunday Book Review

»Gribende . Kershaw forener historikerens fineste dyder: ufejlbarlig viden og beundringsværdig klarhed i
tanke og tale."«

- Anthony Beevor, forfatter til bl.a. D-Dag, Anden Verdenskrig og Berlin

»En virtuos beretning om Hitler-tyranniets endelige nederlag . Et uovertruffet portræt af regimets
dødskramper.« 
- Booklist

»Kershaws omfattende forskning, velskrevne prosa og jordbundne indsigt mødes i en hypnotiserende
forklaring på, hvordan og hvorfor Nazi- Tyskland valgte at udslette sig selv.«

- Publishers Weekly

»Mesterligt .. En skrækindjagende, men uomgængelig, bog.«
- Peter Lewis, Daily Mail
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