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Gangsterdronningen Harold Chester Hent PDF Kong George 5. af Storbritannien er død, og Scotland Yard
står overfor en massiv sikkerhedsopgave, da kongelige fra hele verden kommer til London for at deltage i

bisættelsen. Faren for attentater er stor.

Men under forberedelserne bliver overinspektør Jefferson pludselig bekendt med en ny fare. En amerikansk
gangsterboss er begyndt at gøre livet surt for de forretningsdrivende. Jefferson beslutter sig for at tilkalde
særlig forstærkning i form af den kvartalsalkoholiske men knivskarpe undercover-betjent "Bumleren".

Gangterne er dog skånselsløse! Vil det lykkes for Jefferson at få bugt med Londons nye gangterdronning eller
er denne brutale form for kriminalitet kommet for at blive?

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer
igennem sin karriere (heriblandt under navnet Harold Chester, 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.

 

Kong George 5. af Storbritannien er død, og Scotland Yard står
overfor en massiv sikkerhedsopgave, da kongelige fra hele verden

kommer til London for at deltage i bisættelsen. Faren for attentater er
stor.

Men under forberedelserne bliver overinspektør Jefferson pludselig
bekendt med en ny fare. En amerikansk gangsterboss er begyndt at
gøre livet surt for de forretningsdrivende. Jefferson beslutter sig for
at tilkalde særlig forstærkning i form af den kvartalsalkoholiske men

knivskarpe undercover-betjent "Bumleren". Gangterne er dog
skånselsløse! Vil det lykkes for Jefferson at få bugt med Londons nye
gangterdronning eller er denne brutale form for kriminalitet kommet

for at blive?

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der
skrev under hele 39 forskellige pseudonymer igennem sin karriere
(heriblandt under navnet Harold Chester, 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.
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