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Odyssevs eller de sju menyerna Frank Heller Hent PDF Filip Collin är en äventyrslysten man. På sin resa
genom Europas vackraste platser har han alltid tid till att emellanåt stanna och ta sig an något mysterium.

Men den här gången söker mysteriet upp honom. Han själv blir nämligen till huvudmisstänkt i en
tågplundring. Och hans skarpsinne blir rejält utmanat när han behöver ta sig ur knipan.

Herr Collin är ute på nya äventyr genom ett varmt, sinnligt Europa i Frank Hellers Odyssevs eller De sju
menyerna. Och som titeln även antyder så står det kulinariska äventyret i fokus för denna livsbejakande

berättelse.

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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antyder så står det kulinariska äventyret i fokus för denna
livsbejakande berättelse.

Frank Heller (pseudonym för Gunnar Serner) (1886-1947) var en
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