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Cirkusprinsessen Niels Meyn Hent PDF Knud Werner lever et ganske fredsommeligt liv uden de helt store

begivenheder. Han uddanner sig til cand.jur. og får et arbejde i politiet, som han troligt passer. Lige indtil den
dag, hvor han arver en masse penge fra sin rige onkel. Med sin arv påbegynder han sit livs eventyr: et liv
fyldt med rejser og oplevelser, før han atter vender hjem for at tage på et lille hyggeligt ophold i Gilleleje.
Hvad han ikke ved, er, at der dér venter ham det største af alle eventyr: Kærligheden. 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.
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