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Tolder i Kina S.A. Klubien Hent PDF Tage Bjørn arbejder som tolder i Kina. Et erhverv, der bestemt ikke er
uden farer og spænding.

Tage befinder sig ombord på skibet "Pao-an", hvor han skal passe på en forseglet ordre. Rejsen går langs kyst
og floder, og der går ikke længe, før Tage opdager, at der langs breddens vilde natur foregår skumle ting. Ved

nærmere eftersyn viser det sig, at smuglerne bruger vildnisset som skjulested for deres smuglergods.

Nu går den dødsensfarlige jagt ind på smuglerne, der ikke skyr nogen midler for at undgå at blive fanget.

S. A. Klubien (1890-1970) f. Steffen Anton Klubien i Kbh. I 1937 havde han sin debut i bogform med
drengebogen "Under dansk flag". Herudover har han blandt andet skrevet værkerne "Gule skæbner" (1941),
"Bag Jade-templets mure" (1942), "På togt med kinesisk toldkrydser" (1943), "Dannebrog over Trankebar"

(1946) og "Kina kalder" (1949).
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