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"Vi hører kæderne nærme sig. ’En T-34. De må have opdaget os’, hvisker Lillebror. ’Bliv liggende til den er
lige her, så stikker vi af’! Den modbydelige kæderaslen kommer nærmere og nærmere. Jeg kender angsten
som kryber op ad rygmarven. Det er den sikre død at løbe et sekund for tidligt. Hvordan vi kommer op, ved
jeg ikke, benene går automatisk. Kampvognen vrikker over hullet og knuser alt, som er i det. Så brummer den

videre…"

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 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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