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Fra Alexander den Stores triumf i slaget ved Gaugamela og Napoleons sejr islaget ved Auserlitz til Barack
Obamas valgkamp under præsidentvalget i USA. Spring direkte ind i den strategiske tænkning bag 50 af

historiens største militære, politiske og økonomiske triumfer - og katastrofer.

 
 

Lær, hvordan strategisk tænkning udviklede sig, da historiens mest begavede generaler, politikere og
forretningsmænd søgte svar i fortiden for at lære, hvordan de skulle agere i nutiden. Lær mere om, hvordan

historien blev til, og oplev de øjeblikke, hvor begivenheder var i ubalance, så nøglespillere var nødt til at tage
afgørende strategiske beslutninger. Dette er historie, når det er mest spændende og gribende.

 
 

Bogen indeholder detaljerede faktabokse, en oversigt over ide´er og nøgleaktører, så du kan holde styr på
hvem, der er hvem, samt tidslinjer og billeder, der illustrerer de afgørende øjeblikke, der formede historien.
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