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Aldrig mere krig er ikke en klassisk historisk bog om Første Verdenskrig. Det er en tankevækkende og barsk
fortælling om menneskene i krigen og den moralske og menneskelige opløsning, den blodigste krig i

historien førte med sig.

Første Verdenskrig er et af historiens mest meningsløse og ufattelige blodbad og står som et symbol på det
evigt vanvittige ved krig i det hele taget. Hochschild tegner en række biografiske portrætter af mennesker i
krigstidens England, der på den ene eller den anden måde spillede en rolle - enten i krigens og fædrelandets

tjeneste eller som aktive modstandere af den.

Adam Hochschild væver en fortælling, der er levende som den bedste roman, om loyalitet og patriotisme, om
modstand og pacifisme og om den afgrundsdybe splittelse, krigen skabte i Storbritannien og Europa. De
personlige livshistorier danner en ramme om den store fortælling om Første Verdenskrigs udvikling og

rædsler. På den måde er Aldrig mere krig både en bog om hændelserne på slagmarken og krigens
konsekvenser for fremtiden med tanke på Andens Verdenskrig, men også om den kulturelle samtid og det

moralske kollaps, som krigen medførte.
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