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sin ubåd ind i den britiske flådehavn Scapa Flow og sænker slagskibet ‘Royal Oak‘. Modige norske sabotører
forpurrer Hitlers planer om at bygge en atombombe ved et nålestiksangreb på tungtvandsanlægget i Rjukan.

Og britiske kommandostyrker ødelægger den enorme tørdok i St. Nazaire ved noget, der bedst kan
karakteriseres som et selvmordsangreb. "Dristige missioner fra 2. verdenskrig" er en samling dramatiske
beretninger om overraskende, fantasifulde og til tider ligefrem dumdristige episoder, der på afgørende vis
formede krigens gang. Fælles for de ti missioner er, at de kun lykkedes, fordi modige mænd på kreativ vis

udnyttede teknologi og taktik til det yderste. Rasmus Dahlberg (f. 1977) er cand.mag. i historie fra Syddansk
Universitet og forfatter, historiker og adm. direktør i Det Historiske Hus. Rasmus Dahlberg er særligt
interesseret i historieteori og teknologi- og videnskabshistorie og har skrevet flere bøger om historie.
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