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Ardennerfronten søger Schultze og Matz at holde sammen på de sidste stumper af SS-Angrebsbataljon Wotan
og bringe de overlevende hjem. Men for dem er krigen langtfra ovre ... Under deres nye, besynderlige en-
armerede chef bliver de endnu en gang kastet ud i en opgave, som ville have taget modet fra de fleste - især
da det går op for dem, at de mænd, som de skal kæmpe imod, er deres egne landsmænd ... Charles Whiting
(1926-2007) var en britisk forfatter, der både skrev skøn- og faglitteratur. I løbet af sin lange forfatterkarriere
skrev han omkring 350 bøger både i sit eget navn, men også under en lang række pseudonymer (heriblandt
Leo Kessler og Klaus Konrad). Whiting fik sin litterære romandebut med "The Frat Wagon" (1954). Herefter
udgav Whiting en række krigsromaner, før han i 1967 begyndte at skrive faglitteratur, samtidig med at han
skrev og udgav skønlitterære værker. Serien omhandler umulige missioner og krigssituationer fra Anden
Verdenskrig; blandt andet SS Angrebsbataljonen Wotan under ledelse af den berygtede oberst Kuno von

Dodenburg. Sammen må de kæmpe sig ud af den ene umulige mission efter den anden, imens krigen raser, og
modstanderne rykker tættere og tættere på.
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Ardennerfronten søger Schultze og Matz at holde sammen på de

sidste stumper af SS-Angrebsbataljon Wotan og bringe de
overlevende hjem. Men for dem er krigen langtfra ovre ... Under
deres nye, besynderlige en-armerede chef bliver de endnu en gang
kastet ud i en opgave, som ville have taget modet fra de fleste - især
da det går op for dem, at de mænd, som de skal kæmpe imod, er

deres egne landsmænd ... Charles Whiting (1926-2007) var en britisk
forfatter, der både skrev skøn- og faglitteratur. I løbet af sin lange
forfatterkarriere skrev han omkring 350 bøger både i sit eget navn,
men også under en lang række pseudonymer (heriblandt Leo Kessler
og Klaus Konrad). Whiting fik sin litterære romandebut med "The

Frat Wagon" (1954). Herefter udgav Whiting en række krigsromaner,
før han i 1967 begyndte at skrive faglitteratur, samtidig med at han



skrev og udgav skønlitterære værker. Serien omhandler umulige
missioner og krigssituationer fra Anden Verdenskrig; blandt andet SS
Angrebsbataljonen Wotan under ledelse af den berygtede oberst
Kuno von Dodenburg. Sammen må de kæmpe sig ud af den ene

umulige mission efter den anden, imens krigen raser, og
modstanderne rykker tættere og tættere på.
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