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journalist, der igennem sin karriere skrev under hele 39 forskellige pseudonymer (heriblandt under navnet

Gustav Harder, mens det mest kendte og anvendte var Charles Bristol). Han skrev over 300 værker i
forskellige genrer lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger. Meyn debuterede i 1911 med bogen "Med

luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.

 

Uvejret raser! Vinden hviner og rusker i træerne. Mørket har sænket
sig, og Kroejer Madsen håber inderligt, at det barske vejr trods alt
ikke vil få gæsterne til at melde afbud. Efter lang tids venten dukker
gæsterne op, men knap har de spist deres middagsmad, før mystiske
hændelser begynder at finde sted. Det starter alt sammen med et

øredøvende brag – efterfulgt af et mord ... Bogen er skrevet i og med
samtidens sprog og retskrivning. Niels Meyn (1891-1957) var en
dansk forfatter og journalist, der igennem sin karriere skrev under
hele 39 forskellige pseudonymer (heriblandt under navnet Gustav
Harder, mens det mest kendte og anvendte var Charles Bristol). Han
skrev over 300 værker i forskellige genrer lige fra børnebøger over
krimier til dyrebøger. Meyn debuterede i 1911 med bogen "Med
luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Mysteriet i Sandkroen&s=dkbooks

