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Bogen henvender sig til den almindelige læser med interesse for historien.

Bogen indleder med at klarlægge årsager til besættelsen. Derfra springes ind i historien på tidspunktet for
Tysklands angreb på Polen. Herfra følges diplomater, generaler, ministre, spioner, stabe, soldater og

menigmand i dramaet omkring Danmark til overgivelsen 9. april.

Selve angrebet fortælles minut for minut ud ad de tyske angrebsruter, så de mange begivenheder på en
kaotisk dag i Danmark kommer til at fremstå klart og sammenhængende.

Det er fortællingerne om tyske agenter, ministrenes krisehåndtering, tyske faldskærmsjægeres klargøring,
danske soldater i kamp, angrebet fortalt af tyske krigsdagbøger, danske skibschefer med skudklare kanoner,
forlis i Storebælt, stemningen i den tyske søkrigsledelse, diplomatiet på arbejde og meget, meget mere. Det er

alle de små historier flettet til en stor sammenhængende fortælling.

Bogen slutter med et righoldigt bilagsmateriale vedrørende militære forhold. Her er ordrer, gennemgang af
enheder, marchplaner med mere. Alt samme materiale, som trækker på originale planer, rapporter, breve fra
tyske, engelske, danske og amerikanske kilder. Der afsluttes med omfattende noteapparat til akademisk

afprøvning. Men bogen er og fremstår som…en fortælling.
En fortælling som tilbyder noget ny indsigt til mange.Også blandt de læsere, som mente at kende historien på

forhånd.    
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