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Kommissarien Sven Hassel Hent PDF – Alltid ska det drabba oss, protesterar Porta från förarsätet. Oss fattiga
kulier jagar de så det ryker om strumporna. Man är så motbjudande oförskämt rask och sund och alla

grannens kulor viker undan för en så man aldrig kommer ifrån det här skitkriget och får vräka sig på lasarett.

– Och man riskerar att bli ihjälslagen på alla möjliga sätt för en ynka Mark om dagen, fyller Lillebror i. Men
en dag, på permission hos vackra Wera, anar Porta plötsligt en möjlighet att välbärgad kunna dra sig ur kriget.
Med osviklig uppfinningsrikedom sätter han sin helgalna plan i verket. Falska order, ryska uniformer och
sovjetkamouflerade stridsvagnar ska föra plutonen långt bakom de ryska linjerna för att genomföra andra

världskrigets största bankkupp. Och med guld i bagaget köper vi oss ut ur både sovjetparadiset och
tusenårsriket, flinar Porta trosvisst.

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.

 

– Alltid ska det drabba oss, protesterar Porta från förarsätet. Oss
fattiga kulier jagar de så det ryker om strumporna. Man är så

motbjudande oförskämt rask och sund och alla grannens kulor viker
undan för en så man aldrig kommer ifrån det här skitkriget och får

vräka sig på lasarett.

– Och man riskerar att bli ihjälslagen på alla möjliga sätt för en ynka
Mark om dagen, fyller Lillebror i. Men en dag, på permission hos
vackra Wera, anar Porta plötsligt en möjlighet att välbärgad kunna
dra sig ur kriget. Med osviklig uppfinningsrikedom sätter han sin
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bankkupp. Och med guld i bagaget köper vi oss ut ur både
sovjetparadiset och tusenårsriket, flinar Porta trosvisst.

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.
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