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bedre til at fremstå så heltemodig og nobel som kujonen og svindleren Harry Flashman. I 1860 deltager

bangebuksen stikmod sin vilje i urolighederne i Kina, hvor han fungerer som spion og sendebud mellem den
kinesiske og den fransk-engelske hær. Alligevel finder han tid til at få andre i fedtefadet, mens han slipper
uskadt væk, og får fanget op til flere af de skørter, han er så ferm til at jage. Den britiske forfatter George
MacDonald Fraser (1925-2008) er bedst kendt for sin serie af historiske romaner om den kujonagtige

levemand og antihelt Harry Flashman, der gør tvivlsom og ufortjent karriere i den britiske hær i 1800-tallet.
Han står også bag en række filmmanuskripter blandt andet til James Bond-filmen "Octopussy", "Red Sonja"

og "De tre musketerer".
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