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Marco Polos millioner Frank Heller Hent PDF En dimmig höstdag får dr Zimmertür besök av en ung dam
som besvärats av några efterhängsna drömmar. Under sitt arbete med att tyda dessa kommer doktorn fram till

att kvinnan hyser starka agg mot leverpastej från Strasbourg.

Besatt av detta problem åker Zimmertür till Strasbourg och upptäcker där att kvinnans far tjugo år tidigare
tillbringat lång tid med att studera bibliotekets material om Marco Polo. Fadern är nämligen övertygad om att

han härstammar i rakt nedstigande led från den store upptäcktsresanden.

Under arbetet blir Dr Zimmertür bestulen på ett av bibliotekets dyrbaraste dokument. Tjuven är en ung
italiensk äventyrare som också är den mystiska hemligheten på spåren ...

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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