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dampskibselskab i en alder af blot 26 år. Han arbejder hårdt og ingen tør forstyrre ham, når han arbejder – lige
bortset fra hans gode ven lægen Jack Norton. Og det er netop, hvad Norton gør den dag, da George sidder på
sit kontor. Norton har en idé, en plan – noget, der kan gøre dem begge stinkende rige, men endnu bedre: det
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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.

 

George Benham er den ledende direktør for et stort engelsk
dampskibselskab i en alder af blot 26 år. Han arbejder hårdt og ingen
tør forstyrre ham, når han arbejder – lige bortset fra hans gode ven
lægen Jack Norton. Og det er netop, hvad Norton gør den dag, da
George sidder på sit kontor. Norton har en idé, en plan – noget, der
kan gøre dem begge stinkende rige, men endnu bedre: det kan blive
deres livs eventyr! 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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