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Flying Enterprise Carlo Andersen Hent PDF Forlaget skriver: I december 1951 brød en voldsom orkan ud på
Atlanterhavet. Kaptajn Kurt Carlsen, hans skib og besætning blev fanget i det voldsomme uvejr, og
efterhånden stod det klart, at "Flying Enterprise" var i alvorlige problemer. Kaptajnen besluttede, at

besætningen skulle forlade skibet og reddes i land. Han ville selv blive tilbage og forsøge at få skibet i sikker
havn. I 13 døgn kæmpede han mod orkan og bølgegang. I 13 døgn var hans liv i overhængende fare. I 13

døgn fulgte verdenspressen med i denne ene mands kamp mod naturens rasen ...

Carlo Andersen (1904-1970) var en dansk krimiforfatter og udgav i 1940‘erne en række velfortalte krimier for
voksne.

I perioden 1942-1964 dannede Carlo Andersen desuden et professionelt parløb med Knud Meister, og
sammen skrev de to forfattere hele 81 bøger i den populære serie om drengen Jan.
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