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OMSCHRIJVING

De broers Luigi en Beppo Fresci maken deel uit van een bataljon Italiaanse soldaten die in de Eerste
Wereldoorlog gevangen worden gehouden door andere Italiaanse militairen. Ze hebben een bergpas
opgegeven die ze moesten verdedigen tegen de Oostenrijkers, en nu wachten ze op hun bevelhebber, die
iedere vierde soldaat van hun eenheid zal laten executeren, als straf voor hun lafheid. Tijdens het wachten
probeert Beppo, de oudste van de twee, wanhopig het leven van zijn simpele broer, de lieveling van hun
moeder, en hemzelf te redden door te berekenen waar ze moeten gaan staan om executie te voorkomen.
Een blikje sardientjes moet hem daarbij helpen. Het loopt anders dan beiden hadden verwacht.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De broers Luigi en Beppo Fresci maken deel uit van een bataljon Italiaanse soldaten die in de Eerste
Wereldoorlog gevangen worden gehouden door andere...

Een ware held (Boek) door Martin Michael Driessen Taal: Nederlands Genre: oorlogsroman Uitgave:
Amsterdam, 2013 ISBN: 978-90-284-2535-4

MEDEMBLIK - Zonder erbij na te denken sprong Lars Ruigewaard het ijskoude water van de
Oosterhaven in toen hij vrijdagochtend ineens een auto zag de Oosterhaven
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EEN WARE HELD

Lees verder...
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