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sammen med sin ven videnskabsmanden Kingsley kigger ud af teltåbningen, ser han en flok mærkelige små
mennesker, der siger en underlig, uforståelig lyd. Kingsley forsikrer Jukan om, at den mærkelige lyd betyder
venskab, men Jukan er skeptisk over for de fremmede. Hvorfor er de da også taget til dette ugæstfri og golde

grænseland?

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer
igennem sin karriere (heriblandt under navnet James Morris, 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.

 

En nat vågner Jukan ved en farlig larm. Da han sammen med sin ven
videnskabsmanden Kingsley kigger ud af teltåbningen, ser han en
flok mærkelige små mennesker, der siger en underlig, uforståelig
lyd. Kingsley forsikrer Jukan om, at den mærkelige lyd betyder

venskab, men Jukan er skeptisk over for de fremmede. Hvorfor er de
da også taget til dette ugæstfri og golde grænseland?

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der
skrev under hele 39 forskellige pseudonymer igennem sin karriere
(heriblandt under navnet James Morris, 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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