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mosgroet sten. Solen er gået ned, og de har måttet holde et hvil af bar udmattelse. Men i Svarres hånd er en
nøgle, hvorpå der er malet "Nøglen til eventyr", så de tre venner giver ikke så let op, for et sommereventyr er

lige, hvad de tre drenge godt kunne bruge!

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 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.

 

Kaj Svarre sidder sammen med to kammerater på en mosgroet sten.
Solen er gået ned, og de har måttet holde et hvil af bar udmattelse.
Men i Svarres hånd er en nøgle, hvorpå der er malet "Nøglen til

eventyr", så de tre venner giver ikke så let op, for et sommereventyr
er lige, hvad de tre drenge godt kunne bruge!

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 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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