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Den mystiske Mr Chayder och några andra kriminalhistorier Frank Heller Hent PDF Den här bokens
huvudperson, Mr Chayder, förekommer i nio av samlingens sexton berättelser och är en ovanligt intuitiv och
handlingskraftig karl. Till att börja med heter han egentligen John Tjäder, men Chayder låter lite häftigare när
man ska försöka smälta in i internationella miljöer. Chayder gillar nämligen att vistas utomlands långt borta

från de svenska skattemyndigheterna.

Franska rivieran är ett favoritställe och där försöker han livnära sig på att ömsom vara privatdetektiv och
ömsom vara trollkarl. Han låter precis som en typisk Frank Heller-karaktär, ständigt på nya dråpliga äventyr

...

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.

 

Den här bokens huvudperson, Mr Chayder, förekommer i nio av
samlingens sexton berättelser och är en ovanligt intuitiv och

handlingskraftig karl. Till att börja med heter han egentligen John
Tjäder, men Chayder låter lite häftigare när man ska försöka smälta

in i internationella miljöer. Chayder gillar nämligen att vistas
utomlands långt borta från de svenska skattemyndigheterna.

Franska rivieran är ett favoritställe och där försöker han livnära sig
på att ömsom vara privatdetektiv och ömsom vara trollkarl. Han låter
precis som en typisk Frank Heller-karaktär, ständigt på nya dråpliga

äventyr ...

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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