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Kurt Danners bedrifter: Den røde general Peter Anker Hent PDF Benito Juarez går på hærens officerskole og
er den bedste i sin klasse. Han får topkarakterer, og til ballet danser han med den smukkeste pige, som endda
kommer fra en meget fin familie. Men Benito er indianer, hvilket pigens far ikke bryder sig om. Det giver
konflikter, og efter at være blevet trådt på igennem hele sin uddannelsestid, sætter Benito sig et enkelt mål:
han ville kæmpe for et Mexico, hvor alle hvide skulle fjernes eller som minimum sættes i anden række.

Drevet af hævn og had er der kun en mand, der kan stoppe Benito: Kurt Danner, naturligvis.

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.

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer
igennem sin karriere (heriblandt under navnet Gustav Harder, mens det mest kendte og anvendte var Charles
Bristol). Han skrev over 300 værker i forskellige genre lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger. Meyn

debuterede i 1911 med bogen "Med luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.

Kurt Danners Bedrifter er historierne om den danske flyverløjtnant, der kommer imod alskens fjender og
modstandere, der alle har ét tilfælles: de er lavet af det onde, og gør det ondes gerninger. Så er det op til Kurt

Danner at klare skærene og få bragt orden i sagerne.

 

Benito Juarez går på hærens officerskole og er den bedste i sin
klasse. Han får topkarakterer, og til ballet danser han med den

smukkeste pige, som endda kommer fra en meget fin familie. Men
Benito er indianer, hvilket pigens far ikke bryder sig om. Det giver

konflikter, og efter at være blevet trådt på igennem hele sin
uddannelsestid, sætter Benito sig et enkelt mål: han ville kæmpe for
et Mexico, hvor alle hvide skulle fjernes eller som minimum sættes i
anden række. Drevet af hævn og had er der kun en mand, der kan

stoppe Benito: Kurt Danner, naturligvis.

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.

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der
skrev under hele 39 forskellige pseudonymer igennem sin karriere
(heriblandt under navnet Gustav Harder, mens det mest kendte og

anvendte var Charles Bristol). Han skrev over 300 værker i
forskellige genre lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger.

Meyn debuterede i 1911 med bogen "Med luftskib til Mars", som han
skrev sammen med August Kingsley.

Kurt Danners Bedrifter er historierne om den danske flyverløjtnant,



der kommer imod alskens fjender og modstandere, der alle har ét
tilfælles: de er lavet af det onde, og gør det ondes gerninger. Så er
det op til Kurt Danner at klare skærene og få bragt orden i sagerne.
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