
Kurt Danners bedrifter: Den hvide pest
Hent bøger PDF

Peter Anker
Kurt Danners bedrifter: Den hvide pest Peter Anker Hent PDF Los Angeles hærges af en uforklarlig sygdom.
Lægerne aner ikke, hvordan den skal stoppes, for de aner ikke, hvordan den smitter. Og de ved ikke, hvordan
de skal behandle den, for ofrene lever ikke længe nok til, at de kan nå at forsøge det mindste. Første tegn er,
at den syge vakler på benene, så får han fråde om munden, og når han endelig falder død om, har hans krop
skiftet farve til kridhvid. Deraf giver man sygdommen dens navn – den hvide pest! NB! Serien "Kurt Danners
bedrifter" er udgivet i 1940‘erne og skal ses i denne historiske kontekst. Værkets persontegning og sprogbrug

er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et historisk dokument, der beskriver sin
samtids menneskeopfattelse. Peter Anker er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn (1891-1957),
som skrev et hav af børnebøger og krimier under flere forskellige pseudonymer, heriblandt Arne Klint og
Ellinor Bell. Niels Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og nåede at udgive hele 226

værker inden sin død i 1957. Kurt Danner er en eventyrlysten dansker med begge ben plantet solidt på jorden.
Sammen med sin makker, Bill, rejser han verden tynd, og hvor end han kommer hen, viser der sig at være

gåder at løse, damer at redde eller forbrydelser at opklare.
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