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Operation Il Duce Charles Whiting Hent PDF I 1943 fik den enøjede løjtnant Crooke, VC, den måske
hårdeste opgave, hans håndplukkede destroyere endnu havde været ude for. De skulle skaffe sig adgang til
bjergfæstningen på Monte Corno, hvor Italiens afsatte diktator, Benito Mussolini, blev holdt som fange, og
efterlade bevismateriale, der skulle afsløre chefen for den tyske efterretningstjeneste. For at opgaven skulle
lykkes måtte destroyerne pløje sig vej gennem kaptajn Otto Skorzenys hensynsløse SS-kommandoer, der var

kommet for at befri diktatoren.

Den engelske forfatter og militærhistoriker Charles Whiting (1926-2007) står bag omkring 350 udgivelser
både under sit eget navn og pseudonymer som Duncan Harding, Klaus Konrad og Leo Kessler. Charles

Whiting skrev både skønlitteratur og faglitteratur, og mange af hans bøger beskæftiger sig med 2. verdenskrig
på den ene eller den anden måde.

Løjtnant Crooke er den frygtløse, enøjede leder af en flok håndplukkede destroyers, der altid hungrer efter en
lejlighed til at sætte livet på spil. Holdet er en uundværlig spiller i kampen mod nazisterne under 2.
verdenskrig, for når alle andre løber skrigende bort, kan man altid regne med Crooke og hans mænd.
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