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Over het boek
Verhandeling van Tweede Wereldoorlog paratroeper Clancy Lyall pulserend met veel details achter de schermen en verscheidene foto's

De officiële biografie van Clancy Lyall, lid van de "Band of Brothers",beroemd
gemaakt door de tv-serie uit 2001 van Steven Spielberg en Tom Hanks en het boek
van Stephen Ambrose met dezelfde naam. Dit is Clancy's verhaal over zijn ervaring
tijdens de Tweede Wereldoorlog, Korea en Indochina. En dit alles in zijn eigen
woorden. Geschreven door zijn goede vriend, journalist Ronald Ooms.
REVIEWS
“Clancy Lyall is een geweldige kerel. Hij was een uitstekende soldaat, in Europa en in het Oosten.”
Jack E. Foley, pelotonscommandant 1ste peloton,
Easy Compagnie
“Ik zou mijn leven aan hem vertrouwen. Hij was een uitstekend soldaat en diende voortreffelijk in de Tweede
Wereldoorlog bij Easy Compagnie 506. Ik weet ook dat hij opnieuw ging vechten en dat spreekt voor zich. Hij was en
is nog altijd mijn dierbare vriend.”
William “Wild Bill” Guarnere,
pelotonssergeant 2de peloton,
Easy Compagnie co-auteur van '
Broeders in de Strijd'
“Onze vriend Clancy was een goede soldaat. Hij was één van de beste die ik ooit gekend heb. Je kon altijd op hem
rekenen. Ik ben vereerd om mijn naam aan hem, en vooral auteur Ronald Ooms te linken.”
Edward D. Shames, pelotonscommandant 3de peloton, Easy Compagnie en bijdrager aan '
Tonight We Die As Men' en 'Deliver us from Darkness'
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