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Sommerferie i Fjordkøbing Niels Meyn Hent PDF Mann lægger sidste hånd på et manuskript, der skal sendes
videre til hans redaktør, før han går på ferie. Ferien er endnu ikke fastsat, og Mann er ikke en gang sikker på,
om han skal på ferie – en irriterende, fornuftig stemme i hans baghoved bliver ved med at sige, at han jo bør
studere og omsider tage den eksamen, han opgav for et stykke tid siden. Men Mann har alligevel så inderligt
brug for ferie, og derfor er det en befrielse, da hans ven Klein triller ind i lejligheden og tilbyder ham en ferie,

han sent vil glemme – i Fjordkøbing.

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 og Andreas Rasmussen, 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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irriterende, fornuftig stemme i hans baghoved bliver ved med at sige,
at han jo bør studere og omsider tage den eksamen, han opgav for et
stykke tid siden. Men Mann har alligevel så inderligt brug for ferie,

og derfor er det en befrielse, da hans ven Klein triller ind i
lejligheden og tilbyder ham en ferie, han sent vil glemme – i
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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 og Andreas Rasmussen,
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
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