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Marchbataillon Sven Hazel Hent PDF STAFFORDSHIRE EVENING STANDARD, ENGLAND: "HAZEL,
EN AF DE BEDSTE EUROPÆISKE FORFATTERE, HAR SANS FOR SPÆNDING SOM FÅ."

En specialkommando fra strafferegimentet iført russiske uniformer erobrer fire russiske T-34-kampvogne.
Fjernopklaring langt bag de russiske linjer i Kaukasus. Året er 1942. Time efter time ruller kampvognene

østover. Flere gange bliver de anråbt af russiske afdelinger. Vi følger soldaterne i deres desperate kamp for at
finde tilbage til de tyske linjer. Afstandene er store, vennerne er få, og døden er altid lige i hælene…

Sven Hazel er forfatterpseudonymet for Børge W. R. Pedersen, der iscenesatte Sven Hazel som forfatter og
krigsveteran: Sven Hazel blev sendt til en straffebataljon som menig soldat i den tyske krigsmagt. Nærgående
og med brutal realisme skildrer han krigens grusomheder, nazisternes forbrydelser og soldaternes kyniske og
grovkornede humor. Med et salg på flere end 50 millioner eksemplarer er dette en af verdens mest solgte

krigsbøger.

Sven Hazel-serien
1. De fordømtes legion
2. Døden på larvefødder
3. Frontkammerater
4. Marchbataillon

5. Gestapo
6. Monte Cassino
7. Likvider Paris
8. General SS

9. Kommando Reichsführer Himmler
10. Jeg så dem dø
11. Glemt af Gud

12. Krigsret
13. GPU-fængslet
14. Kommissæren
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