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Jagten på regnbueorkidéen Garen Ewing Hent PDF Forlaget skriver: Efter en lang flyvetur og en hård landing
når Julius Chancer og hans medeventyrere endelig frem til storbyen Karachi i det nordlige Indien.

Deres søgen efter den gamle missionær, fader Pinkleton, som har set regnbueorkidéen med egne øjne, sender
dem ud på en farefuld rejse gennem uudforskede bjergegne og ruinerne af Indiens ældgamle civilisationer.
Evelyn Crow og hendes kumpaner er stadig lige i hælene på dem og benytter enhver lejlighed til at sabotere

deres fremskridt.

Hjemme i England kidnappes reporteren William Pickle af en hemmelig orden, mens Sir Alfred Catesby-Grey
bliver forfulgt at en hemmelig agent, der vil lokke oplysninger om regnbueorkidéen ud af ham. Det lader til,

at alle vil have fingre i den mystiske regnbueorkidé .

Julius Chancers eventyr er en klassisk eventyrserie med spænding, mystik og humor tegnet i den fransk-
belgiske ligne claire-stil af britiske Garen Ewing. Serien vandt den fornemme Young People´s Comic Award

ved British Comic Awards 2013.

Dette album indeholder anden del af historien Jagten på regnbueorkidéen, som strækker sig over tre album.
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