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Kováts Zoltán-Nagy István:
Kézi lőfegyverek

A típuskönyvek sorában újabb érdekes kötet
kerül a könyvesboltokba: a Kézi lőfegyverek típuskönyv.
A szerzők történeti és szerkezettani össze
foglalójából az olvasó megismerheti a kézi
lőfegyverek kialakulását, a lőszerek fejlődését, a
fegyvercsaládok létrejöttét, a kézi lőfegyverek
helyét és szerepét a korszerű harcban. A típus
ismertetés több száz, a kézi lőfegyverek fejlő
dése során kialakult, viszonylag szélesebb kör
ben elterjedt és alkalmazott kézi lőfegyver szer
kezetét, működését, főbb adatait, valamint
képét és rajzát adja közre. A típusok sorában
megtalálhatók az előltöltős puskák, a pi�zto
lyok, az egylövetű fegyv erek, az ismétlőfegyve
rek, a golyószórók, a géppuskák, valamint a
géppisztolyok. A kötet a fejlesztés irányainak, a
különleges kézi lőfegyvereknek az ismertetése.

Sárhidai Gyula:
Robotrepülőgépek

Néhány évvel ezelőtt nagy sikert aratott a
Haditechnika fiataloknak sorozat. Az azonos
címmel újra induló sorozat első füzete a robot
repülőgépekről szól. A történeti áttekintés a
második világháború idejétől indul, és végigkí
séri ennek a különleges fegyverfajtának a fejlő
dési útját egészen napjainkig. A jelenleg rend
szerben levő típusok bemutatása, szerkezeti
felépítésének ismertetése teszi érthetővé, hogy
miért számítanak napjaink legkorszerűbb fegy
verének a robotrepülőgépek. a füzetben kétol
dalas, színes kép található, így a sorozatból
haditechnikai képgyűjtemény állítható össze.

Galabárdi Zoltán:
Hajsza háttérrel

Ez a könyv Galabárdi Zoltán katonatémájú
elbeszéléseiből készült válogatás. Az író ábrá
zolásmódjának értékálló vonásaival idézi fel a
felszabadulás előtti évek kiszolgáltatottjainak
sorát, benne a katona alakját. Figyelemreméltó
mondanivalója van a háborús emlékekről,
amelyek meghatározzák hőseinek további éle
tét is. Kirajzolja a békés alkotómunka minden
napjai korosztályának arcmását.
Galabárdi beleérzőképességének szép példá
ját mutatják a mai katonaéletból vett történe
tek. Az elbeszelések mintegy fókuszba gyűjtik
az írókra olyannyira jellemző bátor igazságkere
sés szenvedélyes internacionalista eszmeiség
motívumait.

Richard Gallagher:
A halálra ítélt szakasz

1944 nyarán, az ardenneki nagy német offen
zíva napjaiban játszódik a regény. Egy amerikai
lövészszakasz katonái azt a parancsot kapják,
hogy ha csak néhány órára is, de tartóztassák
fel a lavinaként előrenyomuló fasiszta páncé
losegységeket. A szakasz megkezdi harcfel
adata végrehajtását, jóllehet a katonák ponto
san tudják, hogy elöljáróik voltaképpen felál
dozzák, halálba küldik őket. . .
Gallagher regénye, a nagysikerű A piszkos
tizenkettőhöz hasonlóan kiválóan megírt best
seller, az amerikai háborús .kemény regény"
egyik legjobb darabja.
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