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Tänk om Napoleon hade vunnit vid Waterloo 1815. Hur hade det påverkat världen? Eller om Hitlers pansar
hade besegrats vid den franska staden Sedan 1940? Historiens väg har inte alltid varit utstakad från början.
Det finns mängder av tillfällen genom åren där utgången i ett slag kunde ha blivit en annan och utvecklingen

hade tagit en annan väg, om inte om hade varit. 

Vi här får bland annat läsa om hur Karl X Gustav
misslyckades med att ta Köpenhamn 1659, hur Wien 1683 klarade sig från Ottomanska imperiet, om

Hindenburgs stora seger vid Tannenberg 1914, Finlands räddning vid Suomussalmi 1939/40, Slaget om
Marianerna 1944 samt Têt 1968 – USA:s vietnamesiska trauma. Vad hände och vad kunde ha hänt? 

En rad
framstående militärhistoriska författare skildrat här ett antal stora slag ur världshistorien, och varje kapitel

avslutas med ett alternativt, så kallat kontrafaktiskt, händelseförlopp. Det är lika fascinerande som
tankeväckande. Vår värld kunde ha blivit helt annorlunda! 
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