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Apie Antrąjį pasaulinį karą parašyta daugiau knygų nei apie kokį nors kitą istorinį įvykį ir, žinoma, kyla
klausimas, kam reikalinga dar viena. Atsakymų į šį klausimą yra ne vienas. Robertas Petrauskas – istorikas,
besispecializuojantis XX a. istorijos srityje, sukaupęs ir apibendrinęs daugybę duomenų iš naujausių šaltinių
bei archyvinės medžiagos, bando į juos atsakyti savo knygoje. Tik dabar, praėjus 70 metų nuo karo pradžios,
galima pamėginti atkurti tikrąjį, objektyvų vaizdą. Atverti (nors ir ne visi) archyvai leidžia mums pamatyti kur
kas tikresnį paveikslą nei tas, kuris mums buvo piešiamas daugelį metų. Istorija niekada nebūna juoda arba
balta. Šioje knygoje – visos spalvos ir net jų atspalviai. Tai ne sovietinė, ne vakarietiška, ne vokiška – tai tikra
istorija apie Antrąjį pasaulinį karą.
Joje minimi visi didieji lyderiai ir didieji jų sprendimai, net ir tie, dėl kurių jiems turi būti gėda. Joje minimi
didieji karvedžiai – jų laimėti mūšiai ir klaidos, kainavusios tūkstančius gyvybių. Joje minimi paprasti
kareiviai ir jų prisiminimai, kartais svarbesni už prezidentų laiškus. Joje minimi žmonės, kurie išgyveno tai, ko
neįmanoma įsivaizduoti net didžiausiame košmare. Mums tai istorija, mums šiais laikais tai atrodo
neįmanoma. Bet ar tikrai tai negali pasikartoti dar kartą? Ar tikrai mes apie tai žinome viską? Sensacijų ir
paslapčių Antrajame pasauliniame kare buvo mažiau nei apie jas parašytų knygų. Ši istorija nėra sensacija, bet
ji yra tikresnė nei tos, kurios buvo parašytos prieš 20, 30 ar 40 metų. Ne todėl, kad anksčiau istorikai negalėjo
būti objektyvūs, bet todėl, kad dabar mes tiesiog žinome, arba bent galime žinoti, daugiau. Atsirado daugybė
puikių, kruopščiai parašytų naujų veikalų. Tačiau nieko nėra parašyta lietuvių kalba. Šis veikalas – pirmoji

lietuviškai parašyta knyga apie Antrąjį pasaulinį karą. Knygos veiksmas prasideda tada, kai baigiasi Pirmasis
pasaulinis karas. Knyga iliustruojama nuotraukomis ir žemėlapiais.

