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Koła terroru Sven Hassel Hent PDF Druga część bestsellerowej serii wojennej Svena Hassela, częściowo
opartej na jego autobiografii. Znani z "Legionu potępionych" bohaterowie, członkowie 27. Pułku Pancernego
- karnej kompanii armii niemieckiej, mierzą się z brutalnością i okrucieństwem walki na froncie wschodnim

podczas II Wojny Światowej.

Sven, Mały, Porty, Stary, Legionista i pozostali żołnierze dramatycznie próbują ocalić swoje życie.
Drastyczne opisy tortur, jakim poddawani byli niemieccy jeńcy w radzieckiej niewoli realistycznie oddają

bestialstwo walki.

To obraz straszliwej wojny, ukazany z perspektywy jednostki - żołnierza, który nie walczy o ideały, a o
przeżycie.

Sven Hassel (1917-2012) był autorem książek z czasów II Wojny Światowej. Napisał czternaście książek o
bitwach na Froncie Wschodnim.

Powieści Hassela opierają się na jego własnych doświadczeniach ze służby w kompanii karnej armii
niemieckiej podczas II Wojny Światowej. Są świadectwem brutalności wojny i pokazują wyjątkową

perspektywę desperackiej walki o przetrwanie wiecznie zbędnego żołnierza

Hassel debiutował w 1953 roku powieścią "Legion potępieńców", a w ślad za nią ukazało się pozostałych
trzynaście tytułów. Cała seria została opublikowana w ponad 50 krajach, przetłumaczona na ponad 25

języków i sprzedana w ponad 53 milionach egzemplarzy na całym świecie.
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