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Elefantdrengen fra Ceylon S.A. Klubien Hent PDF Langt inde i Ceylons store regnskove lever bonden Pandu
og hans familie. Ved flid og sparsommelighed får Pandu råd til at købe tre elefanter, to hunner, som de voksne
sønner passer, og hannen Kulu. Lille Viga, den yngste søn, er den eneste, Kulu har respekt for, da den straks

har udvalgt ham til sin herre og mester. De to, kæmpeelefanten Kulu og den lille bondeknøs, oplever
eventyret sammen. Snart er det Kulu, der med sin styrke frelser drengen, og snart er det Viga, der med sin

menneskekløgt klarer skærene. Vi oplever kampen mod to leoparder, drabet på den enlige, rasende
hanelefant, og mange andre dramatiske hændelser. Kulu bringer ikke alene berømmelse til det lille

junglesamfund, men også rigdom. OM FORFATTEREN S. A. Klubien (1890-1970). Udover Elefantdrengen
fra Ceylon har han blandt andet skrevet værkerne Gule skæbner (1941), Bag Jade-templets mure (1942), På

togt med kinesisk toldkrydser (1943), Dannebrog over Trankebar (1946) og Kina kalder (1949).
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