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Czerwona skrzynia Walery Przyborowski Hent PDF Do hotelu w Warszawie przybywają goście. Od samego
początku pobytu wzbudzają podejrzenia. Meldują się w pokoju, następnie zostawiają tam swoje bagaże.
Wśród bagaży jest ogromna czerwona skrzynia. Goście wychodzą i nigdy już nie wracają do hotelowego
pokoju. Po trzech dniach zostaje wezwana policja. Okazuje się, że tajemniczy goście zostawili w pokoju

wszystkie swoje rzeczy. W czerwonej skrzyni znajdują się zwłoki młodej kobiety. Poszukiwania właścicieli
kufra nie przynoszą efektów. Sprawę podejmuje detektyw-amator Ludwik Cordier, który zdaje się wiedzieć
więcej niż inni. Szybko łapie trop i rozpoczyna rozpaczliwy pościg za zbrodniarzami. Nikt nie wie, że
Cordier nie zajmuje się sprawą bezinteresownie, a tajemnica nie dotyczy jedynie śmierci młodej kobiety.

Walery Przyborowski - pseudonim Zygmunt Lucjan Sulima (1845-1913) – polski pisarz i historyk. Jako
powieściopisarz debiutował w 1869 r. Swoje działania literackie zaczął od romansów i utworów z fabułą

powieści kryminalnej. Sam autor bardziej uważał się za historyka, niż za pisarza. Jako osiemnastolatek uciekł
ze szkoły i wraz z kolegami przystąpił do powstania styczniowego. Walczył w oddziałach Langiewicza, był

ranny i przez kilka miesięcy więziony przez władze carskie. Studiował w Warszawie na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Szkoły Głównej. Wtedy też rozpoczął pracę dziennikarską. Współpracował

również z różnymi czasopismami, w latach 1885-1886 redagował pismo "Chwila".

 

Do hotelu w Warszawie przybywają goście. Od samego początku
pobytu wzbudzają podejrzenia. Meldują się w pokoju, następnie

zostawiają tam swoje bagaże. Wśród bagaży jest ogromna czerwona
skrzynia. Goście wychodzą i nigdy już nie wracają do hotelowego
pokoju. Po trzech dniach zostaje wezwana policja. Okazuje się, że
tajemniczy goście zostawili w pokoju wszystkie swoje rzeczy. W

czerwonej skrzyni znajdują się zwłoki młodej kobiety. Poszukiwania
właścicieli kufra nie przynoszą efektów. Sprawę podejmuje

detektyw-amator Ludwik Cordier, który zdaje się wiedzieć więcej
niż inni. Szybko łapie trop i rozpoczyna rozpaczliwy pościg za
zbrodniarzami. Nikt nie wie, że Cordier nie zajmuje się sprawą
bezinteresownie, a tajemnica nie dotyczy jedynie śmierci młodej

kobiety.

Walery Przyborowski - pseudonim Zygmunt Lucjan Sulima (1845-
1913) – polski pisarz i historyk. Jako powieściopisarz debiutował w
1869 r. Swoje działania literackie zaczął od romansów i utworów z
fabułą powieści kryminalnej. Sam autor bardziej uważał się za
historyka, niż za pisarza. Jako osiemnastolatek uciekł ze szkoły i
wraz z kolegami przystąpił do powstania styczniowego. Walczył w
oddziałach Langiewicza, był ranny i przez kilka miesięcy więziony

przez władze carskie. Studiował w Warszawie na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Szkoły Głównej. Wtedy też rozpoczął

pracę dziennikarską. Współpracował również z różnymi
czasopismami, w latach 1885-1886 redagował pismo "Chwila".
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