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Lillebror lander på baglugen af kampvognen. Det rene selvmord. Han tømmer maskinpistolen ind I vognen.
Lynhurtigt hopper han ned og med et mesterkast slynger han en håndgranat ned gennem den åbne luge. Den
tunge vogn roterer vildt, knuser nogle briter under larvefødderne, før den brager ud over skråningen. Der
eksploderer den I et inferno af ild. De tyske pansersoldater angriber med flammekastere og fosfor-granater.

Her tages ingen fanger. Overlevende likvideres nådesløst".

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. 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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Lillebror lander på baglugen af kampvognen. Det rene selvmord.
Han tømmer maskinpistolen ind I vognen. Lynhurtigt hopper han ned
og med et mesterkast slynger han en håndgranat ned gennem den
åbne luge. Den tunge vogn roterer vildt, knuser nogle briter under
larvefødderne, før den brager ud over skråningen. Der eksploderer

den I et inferno af ild. De tyske pansersoldater angriber med
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