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Walizka P. Z. Aleksander Błażejowski Hent PDF W jednej z berlińskich willi zamordowany zostaje baron
Teitelberg. Śledczy policyjny Blindow rozpoczyna poszukiwania sprawcy. W trakcie dochodzenia dowiaduje
się o istnieniu tajemniczej walizki oznaczonej literami "P.Z.", która miała należeć do barona. Sekretna teczka,
która może być kluczem w sprawie, została skradziona. Przed Blindowem bardzo trudne zadanie - musi nie

tylko schwytać mordercę, ale też rozwikłać zagadkę walizki i zawartych w niej informacji...

"Walizka P.Z." to pierwsza część przedwojennej trylogii kryminalnej Błażejowskiego. Do serii należą także
tytuły "Tajemnica Doktora Hiwi" oraz "Tekturowy człowiek".

Aleksander Błażejowski (1890 - 1940) – polski dziennikarz i pisarz, autor powieści sensacyjno-
kryminalnych. Uważany za pierwszego w Polsce twórcę tego gatunku. Wszystkie jego powieści znajdowały

się na liście książek zakazanych w PRL. Znany z tytułów takich jak "Czerwony błazen", "Korytarz
podziemny B." oraz z popularnej trylogii kryminalnej ("Walizka P.Z.", "Tajemnica doktora Hiwi", Tekturowy

człowiek").
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