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Clown Poljacks dubbelgångare Daniel Berg Hent PDF Under ett av deras halsbrytande luftakrobatiknummer
tappar clown Vladjo Poljack sin partner och maka Madame Claudine, stjärnor i "Världscirkusen Grand

Barnum-Universal". Hon omkommer i fallet mot manegen medan Poljack lyckas rädda sig i sista stund. Inte
långt senare skakas det förnäma London av en skandal då det visar sig att hans nya maskerade och formsköna
partner "Madame Bellona" i själva verket är en adelskvinna i landets högsta kretsar. Därtill är hon hustru till

hans höghet hertigen av Landbrook och Chillornay – tills hon beslutar sig för att skiljas och lämna sin
ställning för ett liv av äventyr med Poljack.

Allt går dock inte som planerat. Strax får hennes höghet mottaga mystiska varningar som kan kopplas till
Poljacks förra vän, en viss Chabrianne. Hertigen uppsöker sin nyckfulla men geniala släkting Sir Ollan som
lever i isolering på sitt ensliga palats, för att få klarhet i vem som hotar hans före detta men fortfarande

älskade gemål. Sir Ollan fördriver sin tid med följa dagliga infall, briljera med sin beläsenhet och tillsammans
med sin ständiga betjänt Reginald Porter lösa brott som Scotland Yard avskrivit som olösliga. Fallet med
Madame Bellona, Chabrianne och den berömda clownen Poljack fångar dock honom omedelbart. En riktig

pusseldeckare från 1926.

"Intrigen är väl genomtänkt och som läsare får man alla nödvändiga ledtrådar." - Bokbloggen "Svenska
deckarsidorna"

Daniel Berg (1887-1937) var journalist och författare. Han studerade i England och Frankrike och var under
en tid utrikeskorrespondent i London, en miljö som utgör centrum i flera av hans detektiv- och

spänningsromaner. Han översatte även populär underhållningslitteratur.

 

Under ett av deras halsbrytande luftakrobatiknummer tappar clown
Vladjo Poljack sin partner och maka Madame Claudine, stjärnor i
"Världscirkusen Grand Barnum-Universal". Hon omkommer i fallet
mot manegen medan Poljack lyckas rädda sig i sista stund. Inte långt
senare skakas det förnäma London av en skandal då det visar sig att
hans nya maskerade och formsköna partner "Madame Bellona" i

själva verket är en adelskvinna i landets högsta kretsar. Därtill är hon
hustru till hans höghet hertigen av Landbrook och Chillornay – tills
hon beslutar sig för att skiljas och lämna sin ställning för ett liv av

äventyr med Poljack.
Allt går dock inte som planerat. Strax får hennes höghet mottaga
mystiska varningar som kan kopplas till Poljacks förra vän, en viss
Chabrianne. Hertigen uppsöker sin nyckfulla men geniala släkting
Sir Ollan som lever i isolering på sitt ensliga palats, för att få klarhet
i vem som hotar hans före detta men fortfarande älskade gemål. Sir
Ollan fördriver sin tid med följa dagliga infall, briljera med sin

beläsenhet och tillsammans med sin ständiga betjänt Reginald Porter
lösa brott som Scotland Yard avskrivit som olösliga. Fallet med
Madame Bellona, Chabrianne och den berömda clownen Poljack
fångar dock honom omedelbart. En riktig pusseldeckare från 1926.

"Intrigen är väl genomtänkt och som läsare får man alla nödvändiga
ledtrådar." - Bokbloggen "Svenska deckarsidorna"



Daniel Berg (1887-1937) var journalist och författare. Han studerade
i England och Frankrike och var under en tid utrikeskorrespondent i
London, en miljö som utgör centrum i flera av hans detektiv- och

spänningsromaner. Han översatte även populär
underhållningslitteratur.
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