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Maikon Niels Meyn Hent PDF Maikon er ikke en helt almindelig hund. Det er en jagthund tilhørende en
engelsk videnskabsmand. På en af deres mange fælles ture – denne gang en dristig luftekspedition. Men
noget går galt, og Maikon bliver adskilt fra sin ejer. Nu må jagthunden på egen hånd vandre igennem øde

egne fyldt med fjender og udyr. Modstanden er stor og kampen hård, men Maikon er en trofast hund, der gør
alt, hvad den kan for at blive genforenet med sin ejer.

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer
igennem sin karriere (heriblandt under navnet Gustav Harder, mens det mest kendte og anvendte var Charles
Bristol). Han skrev over 300 værker i forskellige genre lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger. Meyn

debuterede i 1911 med bogen "Med luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.

 

Maikon er ikke en helt almindelig hund. Det er en jagthund
tilhørende en engelsk videnskabsmand. På en af deres mange fælles
ture – denne gang en dristig luftekspedition. Men noget går galt, og
Maikon bliver adskilt fra sin ejer. Nu må jagthunden på egen hånd
vandre igennem øde egne fyldt med fjender og udyr. Modstanden er
stor og kampen hård, men Maikon er en trofast hund, der gør alt,

hvad den kan for at blive genforenet med sin ejer.

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der
skrev under hele 39 forskellige pseudonymer igennem sin karriere
(heriblandt under navnet Gustav Harder, mens det mest kendte og

anvendte var Charles Bristol). Han skrev over 300 værker i
forskellige genre 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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