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Den tusen och andra natten: en arabesk Frank Heller Hent PDF Efter några riskabla äventyr i Italien lämnar de
tre skojarna Filip Collin, engelsmannen Graham samt fransosen Lavertisse Europa och åker på en "affärsresa"
till Tunis. Där råkar de ut för en spåman med en förtrollad bönematta, och dessa två kommer att spela en

avgörande roll i herrarnas äventyr.

Graham och Lavertisse hamnar i fångenskap hos en rik och mäktig arab, men räddas genom Collins
underbara tur. Samma tur gör också att sällskapet hittar en eftertraktad guld- och juvelskatt ur en kuslig

saltsjö, kallad "Djävlarnas badställe".

Det verkar inte finnas något slut på vare sig dessa lurendrejares tur eller äventyrslusta!

Frank Heller (pseudonym för Gunnar Serner) (1886-1947) var en svensk författare. Han är mest känd som
underhållningsförfattare, men har även skrivit reseskildringar och lyrik. Störst framgång fick Serner med
noveller och romaner om äventyraren/detektiven/gentlemannatjuven Filip Collin, alias professor Pelotard.

 

Efter några riskabla äventyr i Italien lämnar de tre skojarna Filip
Collin, engelsmannen Graham samt fransosen Lavertisse Europa och
åker på en "affärsresa" till Tunis. Där råkar de ut för en spåman med

en förtrollad bönematta, och dessa två kommer att spela en
avgörande roll i herrarnas äventyr.

Graham och Lavertisse hamnar i fångenskap hos en rik och mäktig
arab, men räddas genom Collins underbara tur. Samma tur gör också
att sällskapet hittar en eftertraktad guld- och juvelskatt ur en kuslig

saltsjö, kallad "Djävlarnas badställe".

Det verkar inte finnas något slut på vare sig dessa lurendrejares tur
eller äventyrslusta!

Frank Heller (pseudonym för Gunnar Serner) (1886-1947) var en
svensk författare. Han är mest känd som underhållningsförfattare,
men har även skrivit reseskildringar och lyrik. Störst framgång fick

Serner med noveller och romaner om
äventyraren/detektiven/gentlemannatjuven Filip Collin, alias

professor Pelotard.
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