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Tekturowy Człowiek Aleksander Błażejowski Hent PDF Po "Walizce P.Z." i "Tajemnicy doktora Hiwi"
nadszedł czas na ostatnią część przedwojennej trylogii kryminalnej Błażejowskiego.

Wdowa po baronie Teitelbergu wraz z księciem Strogowem przebywają w Warszawie. Gdy na jaw wychodzi
prawdziwa tożsamość księcia, który naprawdę nazywa się Andrzej Raszczyc, Luiza znika bez śladu.

Mężczyzna podejmuje desperacką próbę odnalezienia ukochanej. Trop prowadzi do Wiednia. Wkrótce
Raszczyc odkrywa, że ktoś depcze mu po piętach. Tajemniczy "Tekturowy człowiek" nie odstępuje go na
krok. Okazuje się, że jego obecność może wiązać się ze zbrodnią, która przed laty miała miejsce w Berlinie.

Aleksander Błażejowski (1890 - 1940) – polski dziennikarz i pisarz, autor powieści sensacyjno-
kryminalnych. Uważany za pierwszego w Polsce twórcę tego gatunku. Wszystkie jego powieści znajdowały

się na liście książek zakazanych w PRL. Znany z tytułów takich jak "Czerwony błazen", "Korytarz
podziemny B." oraz z popularnej trylogii kryminalnej ("Walizka P.Z.", "Tajemnica doktora Hiwi", Tekturowy

człowiek").

 

Po "Walizce P.Z." i "Tajemnicy doktora Hiwi" nadszedł czas na
ostatnią część przedwojennej trylogii kryminalnej Błażejowskiego.

Wdowa po baronie Teitelbergu wraz z księciem Strogowem
przebywają w Warszawie. Gdy na jaw wychodzi prawdziwa

tożsamość księcia, który naprawdę nazywa się Andrzej Raszczyc,
Luiza znika bez śladu.

Mężczyzna podejmuje desperacką próbę odnalezienia ukochanej.
Trop prowadzi do Wiednia. Wkrótce Raszczyc odkrywa, że ktoś
depcze mu po piętach. Tajemniczy "Tekturowy człowiek" nie

odstępuje go na krok. Okazuje się, że jego obecność może wiązać się
ze zbrodnią, która przed laty miała miejsce w Berlinie.

Aleksander Błażejowski (1890 - 1940) – polski dziennikarz i pisarz,
autor powieści sensacyjno-kryminalnych. Uważany za pierwszego w
Polsce twórcę tego gatunku. Wszystkie jego powieści znajdowały się
na liście książek zakazanych w PRL. Znany z tytułów takich jak
"Czerwony błazen", "Korytarz podziemny B." oraz z popularnej
trylogii kryminalnej ("Walizka P.Z.", "Tajemnica doktora Hiwi",

Tekturowy człowiek").
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