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Kinesernes lærling S.A. Klubien Hent PDF Danske Preben er 15 år og hans bedste ven Po-lam bor i Kina.
Sammen har de fået lov til at tage på en længere uddannelsesrejse for at lære, hvordan man handler med silke.
Men rejsen tager en helt anden drejning, da Preben og Po-lam ved et tilfælde får færten af nogle rå røvere, der
har planer om at stjæle våben fra et lager. Og de to drenge ser ikke andre muligheder end at stoppe røverne.

Spørgsmålet er blot hvordan?

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

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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