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Forfatteren til denne bog hedder Herluf Rasmussen. Født i København den 6. juli 1920. Afdød Juni 2013.  

Bogen er forsynet med historiske sort/hvide fotos.

Forfatteren er veteran fra modstandsbevægelsen, der kæmpede mod den tyske besættelsesmagt i perioden
1940-45. Bogen er en øjenvidneberetning om et liv, hvor ´manden med leen´ ofte pustede forfatteren i nakken
med risiko for at ende sit liv foran en tysk henrettelsespeloton. Han overlevede alle de farlige aktioner og

fortsatte sit liv som politimand.

I året 1960 blev han indvalgt i Folketinget for partiet SF, som han, sammen med socialisten Aksel Larsen,
stiftede i Hvidovre 1957. Forfatteren er nu i færd med 2. bind af sine erindringer, der omfatter tiden fra 1960
og fremefter. Indeholder bl.a. beretningen om, hvorfor ´muren´ til Østtyskland blev væltet og hans indsats
som delegeret i FN, hvor han opholdt sig den dag præsident John F. Kennedy blev myrdet.   - en stærk

øjenvidneberetning og selvbiografi fra besættelsen 1940 - 1945.
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