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Polarhelvede Duncan Harding Hent PDF Titusind mænd var døde under forsøget på at tvinge de livsvigtige
konvojer igennem fra England til Murmansk. Havets vilde rasen, tyske bombemaskiner, Stukaer og ubåde
førte en hensynsløs udryddelseskrig mod de næsten forsvarsløse forsyningsskibe. I konvoj PQ8‘s eskorte var
en lille, ældgammel, længst forældet slæbebåd, kommanderet af en 22-årig søløjtnant af reserven – en ren
amatør. Og ingen vidste, at konvojens rute var røbet til tyskerne … Duncan Harding er pseudonym for den
engelske forfatter og militærhistoriker Charles Whiting (1926-2007), som skrev mere end 350 bøger af både
fiktiv og ikke-fiktiv karakter. Han skrev ofte under pseudonym, og udover Duncan Harding benyttede han
navne som Ian Harding, John Kerrigan, Leo Kessler, Klaus Konrad, K.N. Kostov og Duncan Stirling. 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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