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Herr Collins affärer i London Frank Heller Hent PDF London 1906. En kall morgon i januari stiger skojaren
Filip Collin av expresståget från kontinenten. Han har en liten konjak innanför västen och har precis

undkommit polisen efter ett antal vågade börsspekulationer. Han är på gott humör, krokodilskinnsplånboken
är full med sedlar och Collin är sugen på att sätta igång med ett nytt svindleri.

Men det visar sig snart att han har blivit bestulen, något har vågat sig på att svindla mästersvindlaren ... Men
herr Collin är inte rådlös. I sann svindlarstil lyckas han glida runt som fisken i vattnet bland falskmyntare,

magiker, irländska privatdetektiver och finanshajar.

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.

 

London 1906. En kall morgon i januari stiger skojaren Filip Collin
av expresståget från kontinenten. Han har en liten konjak innanför
västen och har precis undkommit polisen efter ett antal vågade

börsspekulationer. Han är på gott humör, krokodilskinnsplånboken är
full med sedlar och Collin är sugen på att sätta igång med ett nytt

svindleri.

Men det visar sig snart att han har blivit bestulen, något har vågat sig
på att svindla mästersvindlaren ... Men herr Collin är inte rådlös. I
sann svindlarstil lyckas han glida runt som fisken i vattnet bland
falskmyntare, magiker, irländska privatdetektiver och finanshajar.

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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