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Kejserhøgen Kåre Johannessen Hent PDF Året er 1914 og som mange andre sønderjyder bliver Albert Jantzen
indkaldt til tysk krigstjeneste. I stedet hans romantiske forestillinger om krigshelte oplever han helvedet i
skyttegraven på den belgiske front, indtil han bliver tilbudt at blive overflyttet til det tyske flyverkorps.

Her kommer han under ledelse af den unge løjtnant Manfred von Richthofen, der hurtigt bliver frygtet af sine
fjender som "Den Røde Baron".

Under von Richthofens vinger kæmper Albert over Vestfronten, men også flyverlivet viser sig at have sine
rædsler. Også i flyverkorpset er livet nådesløst. Døden lurer lige om hjørnet. Det er ikke kun i mødet med
fjenden at de unge piloter sætter livet på spil. Det at stige op i de spinkle militærfly lavet af trælister og

lærred er en livsfarlig bedrift.

"man kan sagtens fornemme krigens rædsler og hvor modige piloterne var dengang, da luftkrig var noget helt
nyt" - Michael Olsen, Lektør
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