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Selvmorderklubben Robert Louis Stevenson Hent PDF Tre fortællinger fra Stevensons tidligste produktion. I
titelnovellen morer den bøhmiske prins Florizel og hans ven, oberst Geraldine sig med at gå inkognito rundt i

London i søgen efter eventyr. Da de en aften støder ind i en ung mand, der går omkring og uddeler
flødeskumskager på cafeer og restauranter, er det starten på et eventyr, hvor de med nød og næppe redder sig

ud af kløerne på Selvmorderklubbens djævelske præsident, der lever af at drive en klub for
selvmorderkandidater, der ikke selv er i stand til at udføre selvmordet. Præsidenten flygter for prins Florizels
straf, og driver sit spil videre i de to øvrige historier i denne lille samling, Doktoren og saratoga-kufferten,
hvor en ung amerikaner pludselig sidder på et hotelværelse i Paris med et lig i sengen, og Historien om

hansom-cab'en, hvor en mystisk fremmed samler selskabsklædte herrer op på gaden i London for at føre dem
til et privat selskab, hvorfra deltagerne forsvinder lidt efter lidt.
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