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Biggles stiller ultimatum W.E. Johns Hent PDF Biggles‘ gamle soldaterkammerat Angus er blevet narret til at
tage til den sydamerikanske regnskov. Han tror, han skal arbejde som landmand, men i virkeligheden bliver
han og en masse andre mænd holdt som slaver af naziforbrydere, der forsøger at fremstille et hemmeligt

våben. Mod alle odds lykkes det en af slaverne at stikke af og fortælle Biggles om sagen. Sammen med andre
tidligere soldaterkammerater flyver Biggles til Sydamerika for at befri sin ven og hans lidelsesfæller. William
Earl Johns (1893-1968) var en engelsk forfatter og pilot, der gjorde tjeneste i den britiske hær under Første
Verdenskrig. Under navnet W.E. Johns udgav han over 160 adventureromaner, hvoraf størstedelen har

flyvehelten Biggles som hovedperson. W.E. Johns‘ bøger er skrevet i et sprog, der i dag kan virke stødende.
Eventuelle racistiske udtalelser er ikke udtryk for forlagets holdninger.
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