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Legenden Chris Kyle Chris Kyle Hent PDF Forlaget skriver: Journalist Michael J. Mooney fortæller i denne
bestseller den dramatiske livshistorie bag den amerikanske Nace Seal og snigskytte Chris Kyle, der så tragisk
blev myrdet af en anden veteran i 2013. Christopher Scott "Chris" Kyle var den mest dødbringende finskytte

og snigskytte i den amerikanske hærs historie, med 160 bekræftede drab i Irak fra 1999 til 2009. Clint
Eastwoods spillefilm, American Sniper som var nomineret til seks Oscars, bygger på Kyles egen livshistorie.  

De lokale amerikanske støtter i Irak, som han beskyttede med dødelig præcision fra hustage og skjulte
positioner under Irak-krigen, kaldte ham "Legenden" - samtidig blev han frygtet så meget fra fjendes side, at
de gav ham tilnavnet "al-Shaitan" (Djævlen) og satte dusør på hans hoved. Journalisten Money viser dog

også et andet billede af Kyle en blid far og ægtemand, der gjorde et stort stykke arbejde for de veteraner, der
vendte hjem efter krigen. Desværre var det netop under arbejdet med en af disse hjemvendte og PTSD-ramte
soldater, at det gik galt. Under en øvelse på en skydebane, slog det klik for veteranen og han dræbte Kyle og
hans ven. The Life of the Legend of Chris Kyle er et hudløst og ærligt portræt af en hjemvendt kriger. Filmen
"American Sniper" viste mennesket på slagmarken. Bogen her viser krigeren fra "American Sniper" som et

kærligt og omsorgsfuldt menneske, der tog omsorg for andre.

 

Forlaget skriver: Journalist Michael J. Mooney fortæller i denne
bestseller den dramatiske livshistorie bag den amerikanske Nace Seal
og snigskytte Chris Kyle, der så tragisk blev myrdet af en anden
veteran i 2013. Christopher Scott "Chris" Kyle var den mest
dødbringende finskytte og snigskytte i den amerikanske hærs

historie, med 160 bekræftede drab i Irak fra 1999 til 2009. Clint
Eastwoods spillefilm, American Sniper som var nomineret til seks
Oscars, bygger på Kyles egen livshistorie.   De lokale amerikanske
støtter i Irak, som han beskyttede med dødelig præcision fra hustage
og skjulte positioner under Irak-krigen, kaldte ham "Legenden" -
samtidig blev han frygtet så meget fra fjendes side, at de gav ham
tilnavnet "al-Shaitan" (Djævlen) og satte dusør på hans hoved.

Journalisten Money viser dog også et andet billede af Kyle en blid
far og ægtemand, der gjorde et stort stykke arbejde for de veteraner,
der vendte hjem efter krigen. Desværre var det netop under arbejdet
med en af disse hjemvendte og PTSD-ramte soldater, at det gik galt.
Under en øvelse på en skydebane, slog det klik for veteranen og han
dræbte Kyle og hans ven. The Life of the Legend of Chris Kyle er et
hudløst og ærligt portræt af en hjemvendt kriger. Filmen "American
Sniper" viste mennesket på slagmarken. Bogen her viser krigeren fra
"American Sniper" som et kærligt og omsorgsfuldt menneske, der

tog omsorg for andre.
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