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Glemt af Gud Sven Hazel Hent PDF LA NOTTE, ITALIEN: "DENNE ROMAN INDEHOLDER I AL SIN
BRUTALITET EN DRAMATISK SKØNHED"

Blodige partisankampe raser på Balkan. Håndgranater regner ned over gaden. Fra tagene slår en kraftig
maskingeværild ned I jægerbataljonen. Jamrende kryber sårede soldater I dækning. Molotovcocktails

eksploderer med hule drøn, og den brændende væske sprøjter ud over mennesker og materiel. ’Partisaner’,
stammer majoren skrækslagen og hopper ud af vognen. Porta gør honnør og smiler idiotisk. ’melder, Herr

Major, at de nok gør det hedt for os!’ "

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.

 

LA NOTTE, ITALIEN: "DENNE ROMAN INDEHOLDER I AL
SIN BRUTALITET EN DRAMATISK SKØNHED"

Blodige partisankampe raser på Balkan. Håndgranater regner ned
over gaden. Fra tagene slår en kraftig maskingeværild ned I
jægerbataljonen. Jamrende kryber sårede soldater I dækning.

Molotovcocktails eksploderer med hule drøn, og den brændende
væske sprøjter ud over mennesker og materiel. ’Partisaner’, stammer
majoren skrækslagen og hopper ud af vognen. Porta gør honnør og
smiler idiotisk. ’melder, Herr Major, at de nok gør det hedt for os!’ "

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.
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