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BESKRIVNING

På det sextonde dygnet sedan vi lämnat fronten stannade det långa godståget med ett ryck. Vi räknades bara
som gods - soldater i krig. Porta reste sig upp ur kreatursvagn nr 9, tittade ut genom skjutdörren och
konstaterade kort: Vi är i Hamburg-Altona. Gamle tog likgiltigt emot en rapportsedel: 2:a plutonen, 5:e
kompaniet, 27:e pansar, vakt vid Säkerhetstjänstens ledning, Karl Muck Platz. - Det är inte precis det
arbete jag söker, anmärkte Stege. De kunde inte ha hittat på något värre åt oss.Sven Hassel är pseudonym
før Børge W. R. Pedersen, som skapade karaktären Sven Hassel, författare och krigsveteran: Sven Hassels
böcker följer en sammansvetsad grupp soldater under större delen av kriget - soldater som
tvångskommenderats till tyska krigsmaktens straffregemente. De tvingas utkämpa ett krig ingen av dem
tror på. Få författare har som Hassel så närgånget och med en så bister realism fångat andra världskrigets
brutala verklighet och soldaternas illusionslösa, grovkorniga humor."En utmärkt Sven Hassel, kanske den
bästa. I vilket fall som helst en internationell succé!" - L"Echo de la Vente, Frankrike
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gestapo - Uppslagsverk - NE.se

The Sword Is Forged "The Nazis converted their country from a flawed democracy to a fascist dictatorship
in which the rights of the individual were trampled ...

Gestapo - Edward Crankshaw - pocket (9781448205806) | Adlibris Bokhandel

Gestapo (tyska: Geheime Staatspolizei; GeStaPo lyssna ) var den statliga hemliga polisen i Nazityskland.
Gestapo bildades 1933 när Geheime Staatspolizeiamt bildades ...

Gestapo | The Holocaust Encyclopedia

A Gestapo (Geheime Staatspolizei, magyarul „titkos államrendőrség" rövidítése) a Harmadik Birodalom
politikai titkosrendőrsége volt 1934-től.
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