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handelsrejsende og er ved at gå til af varme. Ja, faktisk er varmen så trykkende, at de hverken er vågne eller
sover. Tæt ved dem ligger en mand i en liggestol og sover. Den sovende bemærker ikke, at en fremmed mand
iført halvmaske sniger sig ind på ham. De to handelsmænd ser lamslåede til, da den fremmede vækker den
sovende med et spark over skinnebenet. Derpå trækker manden en revolver frem og siger: "Jeg er dødens

sendebud!" Den sovende mand dør af ét enkelt skud i panden. De to handelsmænd sidder stadig ubevægelige
og forfærdede. Hvorfor skulle manden dø? Og hvem er "dødens sendebud"? 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. Peter Anker er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn (1891-1957),
som skrev et hav af børnebøger og krimier under flere forskellige pseudonymer, heriblandt Arne Klint og
Ellinor Bell. Niels Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og nåede at udgive hele 226

værker inden sin død i 1957. Kurt Danner er en eventyrlysten dansker med begge ben plantet solidt på jorden.
Sammen med sin makker, Bill, rejser han verden tynd, og hvor end han kommer hen, viser der sig at være

gåder at løse, damer at redde eller forbrydelser at opklare.
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med "Den stjålne undervandsbåd" og nåede at udgive hele 226
værker inden sin død i 1957. Kurt Danner er en eventyrlysten

dansker med begge ben plantet solidt på jorden. Sammen med sin
makker, Bill, rejser han verden tynd, og hvor end han kommer hen,
viser der sig at være gåder at løse, damer at redde eller forbrydelser

at opklare.
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