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Manden fra Shanghai Edgar Wallace Hent PDF I Londons underverden opererer to rivaliserende
narkotikabander, men den tid er ved at være forbi. Manden, der kendes under navnet Soyoka, giver ordre til,

at den ene bande skal likvideres. Spørgsmålet er blot: Hvem er denne mystiske Soyoka?

Major Amery er netop vendt tilbage fra Østen og agerer stråmand fra Soyoka, og Amerys sekretær, Elsa
Marlowe, bliver ved med at finde hans mystiske optræden meget mistænksom. Kunne han i virkeligheden

være Soyoka?

Elsas mistanke forstærkes hele tiden, men hun kan intet bevise.

Edgar Wallace (1875-1932), britisk forfatter. Kendt for at have været en af sin tids førende krimiforfattere,
men skrev både essays, digte, skuespil og noveller og romaner i forskellige genrer. Samlet skrev Wallace
omkring 950 noveller og 170 romaner. Hans bøger er blevet tryk i over 50 millioner eksemplarer, og der er

blevet produceret 160 film baseret på hans litterære arbejde.
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