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Otte år i Delta Force l + ll Eric Haney Hent PDF Eric Haney er blandt de bedste amerikanske soldater. I Otte
år i Delta Force fortæller han om den knaldhårde udvælgelse, specialuddannelsen til antiterrorspecialist og

beretter om en lang række dramatiske aktioner, han deltog i som medlem af den amerikanske hærs
antiterrorstyrke, Delta Force.

"Jeg hader krigens ødelæggelse og destruktion, men jeg elsker følelsen af krig. Når man er i kamp, ser man
menneskeheden i sort-hvidt. De meget gode og de meget onde. Der er ingen mellemvej. Ingen kan gemme sig

i mængden."

OM DELTA FORCE
"en drønspændende handling og en bearbejdelse i et letlæst handlingspræget sprog... De to bind er fortalt med

stor intensitet, så man næsten selv føler på kroppen, at man tumler dødtræt af sted på marchens sidste
kilometer eller afventer stakåndet lige inden, det går løs. En yderligere force er den indlevede skildring af

miljøet og de psykiske vilkår under træning og indsats, hvor de blodige begivenheder unægtelig gør indtryk,
idet man som læser klart fornemmer, at der ikke er tale om fiktion. Dertil kommer, at Haney faktisk også har
en klar nuanceret og politisk analyserende holdning til begivenhederne." - Kresten Søe Christensen, lektør.
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