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Bag fjendens linier Sjak Svendstorp Hent PDF En dansk fremmedlegionærs sandfærdige beretning – fyldt
med krudtrøg, heltemod og dramatik.

Tæt på døden i fremmedlegionen. En dansk fremmedlegionær deltager i Indokina i den grusomme krig mod
Viet Minh. Han er uddannet i legionens eliteenhed og modtager to gange Croix de Guerre for tapperhed.

Mange af hans kammerater bliver dræbt og mishandlet på det frygteligste, og han er selv tæt på at få samme
skæbne; kun i kraft af sin hårde uddannelse undslipper han fangenskab og tortur.

I usentimental stil fortælles beretningen om den danske dreng, der efter en hård og kærlighedsløs opvækst
vælger Fremmedlegionen som sin levevej og bliver den eneste i sit kompagni, der overlever tre års nådesløs

krig bag fjendens linier i Vietnam.
Han har fortalt sine erindringer til forfatteren Sjak Svendstorp, der tidligere har formidlet dramatiske skæbner
i bogform for et stort publikum som ghostwriter for b.a. Nicolai Moltke-Leth, Rasmus Trads og Jason Watt.

 

En dansk fremmedlegionærs sandfærdige beretning – fyldt med
krudtrøg, heltemod og dramatik.

Tæt på døden i fremmedlegionen. En dansk fremmedlegionær
deltager i Indokina i den grusomme krig mod Viet Minh. Han er
uddannet i legionens eliteenhed og modtager to gange Croix de
Guerre for tapperhed. Mange af hans kammerater bliver dræbt og
mishandlet på det frygteligste, og han er selv tæt på at få samme
skæbne; kun i kraft af sin hårde uddannelse undslipper han

fangenskab og tortur.

I usentimental stil fortælles beretningen om den danske dreng, der
efter en hård og kærlighedsløs opvækst vælger Fremmedlegionen

som sin levevej og bliver den eneste i sit kompagni, der overlever tre
års nådesløs krig bag fjendens linier i Vietnam.

Han har fortalt sine erindringer til forfatteren Sjak Svendstorp, der
tidligere har formidlet dramatiske skæbner i bogform for et stort
publikum som ghostwriter for b.a. Nicolai Moltke-Leth, Rasmus

Trads og Jason Watt.
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