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Biggles i fremmedlegionen W.E. Johns Hent PDF Biggles har svært ved at forstå, hvorfor hans gamle ven,
den franske soldat Marcel Brissac, vælger at gå ind i Fremmedlegionen. Da han undersøger sagen, opdager
han, at Marcel må være på sporet af en international organisation af den allerværste slags. Den består af

mennesker, der har en økonomisk interesse i, at så mange lande som muligt ligger i krig med hinanden. Hver
gang, der går fredsforhandlinger i gang, gør de alt, hvad de kan, for at forpurre dem. Biggles beslutter sig for
at følge Marcel i Fremmedlegionen for at hjælpe med at stoppe den krigselskende organisation. William Earl

Johns (1893-1968) var en engelsk forfatter og pilot, der gjorde tjeneste i den britiske hær under Første
Verdenskrig. Under navnet W.E. Johns udgav han over 160 adventureromaner, hvoraf størstedelen har

flyvehelten Biggles som hovedperson. W.E. Johns‘ bøger er skrevet i et sprog, der i dag kan virke stødende.
Eventuelle racistiske udtalelser er ikke udtryk for forlagets holdninger.
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