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overraskelsesangreb på NATO! I bogen er forsøgt beskrevet hvorledes et sådant vil udspille sig i det
nordtyske og danske rum. Mit primære mål har været, at skrive en bog der først og fremmest er spændende at

læse. Når dette er sagt vil jeg dog understrege, at jeg i høj grad har bestræbt mig på at gøre historien så
teknisk korrekt som muligt. Bogen er skrevet ud fra et omfattende researchmateriale af skriftlige og

mundtlige kilder. Bogen er skrevet således, at man kan læse den uden et større kendskab til militærteknologi
og er forsynet med ret så mange fodnoter til de læsere der ønsker uddybende information. Jeg håber at både
folk med indgående kendskab til det danske forsvar og forholdene i 80'erne samt andre uden denne baggrund
vil være i stand til at nyde bogen og få nogle underholdende og måske til tider tankevækkende oplevelser.
Bogens historie er helt bevidst ikke udstyret med typiske helte der klarer skærene på egen hånd da dette

simpelthen ikke er en faktor i en storkonflikt. Personligt mod og opofring er der dog at finde i rigeligt mål på
begge sider af en konflikt der heldigvis aldrig fandt sted.
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