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CHICAGO SUNDAY TRIBUNE: "ET MESTERVÆRK"

Manglen på mandskab får Hitler til at udnytte enhver mulighed for at indkalde til krigstjeneste. Kriminelle,
politiske fanger og desertører bliver benådet og kommanderet i krig. De havner alle i en straffebataillon og
bliver tildelt de værste opgaver. Kadaverdisciplinen er rå. Mindst tyve gange om dagen bliver de under

forbandelser og prøjsisk eksercits mindet om, at de tilhører et strafferegiment og skal blive verdens bedste
soldater. Det 27. Panzerstrafferegiment bliver tvunget til at udkæmpe en krig, som ingen af soldaterne tror på.

OM FORFATTEREN
Sven Hazel er forfatterpseudonymet for Børge W. R. Pedersen, der iscenesatte den Sven Hazel som forfatter

og krigsveteran: Sven Hazel blev sendt til en straffebataillon 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 pa mere end 50 millioner eksemplarer er dette 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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