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"Heide giver et hyl fra sig, springer op I luften og lander på den anden side af grøften, hvor han glider
igennem mudderet som en bulldozer. Vores kampvogn begynder at bakke for fuld kraft. Porta har tydeligvis
også fået øje på djævelskaben, som ligger der fremme og lurer for at sprede død og lemlæstelse. Ingenting
rygtes så hurtigt, som når fortroppen er stødt på de frygtede miner. Der bliver pludselig stille. Selv det tunge

Maxim-gevær bliver tavst. Alle holder vejret og venter bare på, at minen skal eksplodere."

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 Likvidér 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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