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Upiorny dom Stanisław Wotowski Hent PDF W malowniczym, choć nieco zaniedbanym pałacu w Podbereżu
na kresach dochodzi do wielu niezwykłych, budzących grozę zjawisk. W jednej z komnat nocami słychać
kroki i brzękanie łańcuchów a z ciemności wyłaniają się przerażające, zielone ślepia. W dzień nic się nie
dzieje. Mieszkający w starej budowli Fred Podbereski z siostrą Wandą i stryjem Karolem mimo wielu prób
nie potrafią sami pozbyć się "duchów" z rodowej siedziby. Zdesperowany Fred wyjeżdża po pomoc do

Warszawy, do swego dawnego przyjaciela, słynnego detektywa Dena. W trakcie rozmowy Den dowiaduje się,
że w nawiedzonej komnacie przed wielu laty zostało popełnione morderstwo. Rozwiązanie zagadki nie jest

proste i nawet taki rutyniarz w swoim fachu jak Den nie może ustalić, czy ma do czynienia z
niewytłumaczalnym zjawiskiem, czy też może ktoś chce aby Podberescy wynieśli się z pałacu. Ginie stary
służący, dochodzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Kto stoi za tymi strachami i czy rzeczywiście

mamy do czynienia z siłami nadprzyrodzonymi?..."

Stanisław Wotowski (1895–1939) – pisarz, dziennikarz, policjant i właściciel prywatnego biura
detektywistycznego. Autor wielu powieści kryminalnych, sensacyjnych, historycznych i

okultystycznych.Wotowski jako prywatny detektyw na co dzień stykał się z aferami, morderstwami,
przestępstwami, które następnie z precyzją kronikarza opisywał w swoich książkach. Interesował się czarną

magią, spirytyzmem, okultyzmem. Był równiez znawcą masonerii.

 

W malowniczym, choć nieco zaniedbanym pałacu w Podbereżu na
kresach dochodzi do wielu niezwykłych, budzących grozę zjawisk.
W jednej z komnat nocami słychać kroki i brzękanie łańcuchów a z
ciemności wyłaniają się przerażające, zielone ślepia. W dzień nic się
nie dzieje. Mieszkający w starej budowli Fred Podbereski z siostrą
Wandą i stryjem Karolem mimo wielu prób nie potrafią sami pozbyć
się "duchów" z rodowej siedziby. Zdesperowany Fred wyjeżdża po
pomoc do Warszawy, do swego dawnego przyjaciela, słynnego
detektywa Dena. W trakcie rozmowy Den dowiaduje się, że w
nawiedzonej komnacie przed wielu laty zostało popełnione
morderstwo. Rozwiązanie zagadki nie jest proste i nawet taki
rutyniarz w swoim fachu jak Den nie może ustalić, czy ma do

czynienia z niewytłumaczalnym zjawiskiem, czy też może ktoś chce
aby Podberescy wynieśli się z pałacu. Ginie stary służący, dochodzi
do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Kto stoi za tymi strachami i
czy rzeczywiście mamy do czynienia z siłami nadprzyrodzonymi?..."

Stanisław Wotowski (1895–1939) – pisarz, dziennikarz, policjant i
właściciel prywatnego biura detektywistycznego. Autor wielu

powieści kryminalnych, sensacyjnych, historycznych i
okultystycznych.Wotowski jako prywatny detektyw na co dzień

stykał się z aferami, morderstwami, przestępstwami, które następnie
z precyzją kronikarza opisywał w swoich książkach. Interesował się
czarną magią, spirytyzmem, okultyzmem. Był równiez znawcą

masonerii.
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