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Hans prinsesse John Marling Hent PDF Eric Charteris er en engelsk løjtnant udsendt til Morania for at lære
sproget og kulturen, da landet ville være en strategisk velplaceret allieret i tilfælde af krig. Dette indebærer
blandt andet ture omkring i landet, og det er netop på sådan en, at Eric får sit livs eventyr. Selvom hans

kammerat, Dentrowitch, er overbevist om, at Eric er for prosaisk til at tro på eventyr, går der ikke længe, før
han støder på sin helt egen prinsesse ... 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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