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Komisarz Sven Hassel Hent PDF Rosja. Porty i jego kompania opracowują plan napadu na pilnie strzeżone
więzienie w Niemczech. W grę wchodzi ponad 30 milionów dolarów, a we współpracę angażuje się rosyjski
Komisarz. Nie obejdzie się jednak bez przeszkód i nieoczekiwanych zwrotów akcji! Komisarz to ostatnia

część wojennego cyklu Svena Hassela o członkach 27. Pułku Pancernego kompanii karnej w armii
niemieckiej, opartego w dużej mierze na wspomnieniach autora.

Hassel w swoich powieściach ukazuje wojnę z perspektywy jednostki, walczącej o przetrwanie. Bohaterowie
cyklu pochodzą z różnych warstw społecznych, są różnej narodowości, lecz łączy ich jedno - nadzieja na

przeżycie. Wojna u Hassela to brutalne szaleństwo pozbawione celu, a okupione krwią żołnierzy -
zwyczajnych ludzi.

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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