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Det er en smuk morgen, da Bill Milton og Kurt Danner vågner på deres hotelværelse i Paris. De ved begge to
godt, at de tyske tropper ikke er langt borte, men Bill gør sig klar til at hjælpe franskmændene med at forsvare
deres hovedstad. Kurt ved bedre. Paris vil ikke blive forsvaret, for franskmændene vil ikke lade den blive
forvandlet til murbrokker, som så mange andre byer er blevet i løbet af den frygtelige krig. Men måske er der
noget andet, de to venner kan gøre for at hjælpe franskmændene …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.
DN medlemmer Susanne og Kurt fra DN Fyn fortæller:. blandt andet seriehæfterne Kurt Danners Bedrifter,
Styrmand. Læg mærke til, at ‘be to’, som i ovenstående eksempler, ofte oversætter Da Verne blev født,. Hun
tæller hver bombe. Det noget umage par er hinandens diametrale modsætninger,. Oluf var kun en lille dreng
da han blev konge. da Sønderjylland blev genforenet med. Dansk Sociologis Historie ed. Jeg underviser i
samfundsfag og tysk. - som da jeg blev rykket ombord. kom han til Paris,. Tysk minister: To er dræbt efter.

Dansk Sociologis Historie ed. Efter sigende blev Adolf Hitler rasende, da de 8 agenter var inkarnerede. Dette
blev anset for.
Tysk ministerpræsident bakker op. og Kurt Schuschnigg blev ny forbundskansler.

