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BESKRIVNING

SS-Generalens visselpipa ljuder. Ett helvetes larm bryter lös. Projektiler yr in bland de vitklädda
gestalterna. - Fältväbel Beier! kommenderar löjtnanten. Ni arbetar er in i skogen med er pluton. Vi ger er
betäckning. - Alltid vi! knotar Porta. Varför ska vi ensamma vinna Adolfs segerrika återtåg? Hela kriget
skulle gå på tok om inte vi fanns. Det är ingen av oss som tvivlar på att vi har förlorat kriget. Men ingen
talar om att ge upp. I all sin uselhet är livet för dyrbart för 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 omfattande studie i slaget vid Stalingrad ... Ett starkt
porträtt av krigets mardröm." - Glasgow Daily Record, Skottland



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

SS-generalen | Sven Hassel | 95 SEK - bokborsen.se

Pris: 55 kr. E-bok, 2016. Laddas ned direkt. Köp boken SS-Generalen av Sven Hassel (ISBN
9788771660296) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och ...

SS-generalen | Sven Hassel | 80 SEK - bokborsen.se

Hej! Är det någon som är bekant med SS generalen Hans Kammler och hans öde efter kriget? Enligt Nick
Cooks bok " The Hunt for Zero Point" så skulle han ha haft ...

Info om SS general Hans Kammler? - Skalman.nu Forum

Söker du efter "SS-Generalen" av Sven Hassel? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig
eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras ...
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