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Často se říká: „Historie nezná kdyby…“ O nepravdivosti tohoto výroku však svědčí řada prací z oboru alternativní historie, které studují právě ona „kdyby“. Řadí se k nim i kniha odborníka na letecký boj Mika Spicka, jež nabízí podstatně odlišný vývoj druhé světové války z pohledu německého letectva. Jak se stalo, že Luftwaffe, na počátku války dost možná nejlepší letectvo na světě, nakonec utrpěla strašnou porážku? Autor poukazuje na chybná rozhodnutí některých velitelů (zejména maršála Göringa) i na osudové náhody, především pak smrt generálporučíka Wevera, největšího zastánce německých strategických bombardérů. V této alternativní historii však Wever přežije, zatímco Göring je zabit. Luftwaffe se pod jiným velením rozvíjí poněkud odlišně, zejména získává i strategické letectvo v podobě čtyřmotorových bombardérů Dornier Do 19 (které se ve skutečnosti nedostaly do sériové výroby). Ty poté ovlivňují průběh bojů na Západě, a to nejen nálety na Velkou Británii, ale i útoky na konvoje v Atlantiku. A zcela jinak se díky nim rozvíjí boje na východní frontě, neboť tyto „Uralbombery“ systematicky likvidují sovětský průmysl. Německá 6. armáda se probije ze Stalingradu, který pak bombardéry prostě srovnají se zemí, a Němcům se podaří obsadit kavkazská ropná pole. Je vybudována efektivní soustava obrany proti náletům spojeneckých bombardérů na Německo, proudové stíhačky jim způsobují těžké ztráty a tryskové stíhací bombardéry téměř přivodí krach invaze v Normandii. V létě 1945 panuje v Evropě patová situace, avšak obě strany pracují na nové zbrani, která má rozhodnout o vítězství… Navzdory titulu knihy Německo i v tomto scénáři nakonec prohrává, ale zejména právě díky Luftwaffe se brání výrazně déle a lépe. Přestože se kniha řadí do žánru odborné literatury a obsahuje mnoho detailních faktografických pasáží, je napsána velmi čtivě a působí vskutku věrohodně. Nejvíce ji nepochybně ocení znalci dějin Luftwaffe, její techniky a osobností, protože Spick, ačkoli vlastně „spekuluje“, důsledně staví na historických reáliích, které tak lze vidět z netradičních hledisek. A zejména díky tomu je publikace Luftwaffe vítězí cenným příspěvkem ke zkoumání druhé světové války.
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