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Europas mest hatade man: en romantisk historia Frank Heller Hent PDF Wien 1814. Napoleonkrigen är slut
och i Wien anordnas den så kallade Wienkongressen för att försöka stabilisera Europa.

Ungefär samtidigt flyr tre män från ett galärskepp i Adriatiska havet, alla fast beslutna om att kämpa för sina
olika mål; Heinrich för Tysklands frihet, Vittorio för Italiens enande och Giorgio för att hitta en ny Napoleon.

Deras gemensamma fiende är Europas mest hatade man, Klemens von Metternich.

Bakom namnet Giorgio döljer sig en svensk adelsyngling, utsänd av sin rika familj för att uppleva lite
äventyr. Han lockas av politiska intriger, baler och spelhålor, något som så småningom för honom till

Venedig. Väl där hamnar han i alla möjliga knipor och äventyr ...

Frank Heller (pseudonym för Gunnar Serner) (1886-1947) var en svensk författare. Han är mest känd som
underhållningsförfattare, men har även skrivit reseskildringar och lyrik. Störst framgång fick Serner med
noveller och romaner om äventyraren/detektiven/gentlemannatjuven Filip Collin, alias professor Pelotard.
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