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rekognosceringsfly filmet opbygningen af en kolossal invasionsstyrke med fly, skibe, og masser af

soldater.Men kan man nu være helt sikker? Hvad nu hvis det hele er bedrag? Et kæmpe vildledningsnummer?
De tyske generaler er nødt til at være helt sikre, og de bringer deres bedste kort i spil: Nålen.
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