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Castle – er det overtro eller virkelighed? Samtidig lider Lord Cunningham frygteligt af noget, man i første

omgang tilskriver en tilstand af delirium. Men Lord Cunninghams niece giver ikke op i sin stædige insisteren
på, at noget uhyggeligt er løs, og at det er dette, der påvirker hendes onkel! Og langsomt må

kriminalinspektør John Ripley sande, at noget vanvittigt er i gang ...Niels Meyn (1891-1957) var en dansk
forfatter og journalist, der igennem sin karriere skrev under hele 39 forskellige pseudonymer (heriblandt

under navnet Jens Munk, 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.

 

En sær skabning er blevet set på Cliff-Castle – er det overtro eller
virkelighed? Samtidig lider Lord Cunningham frygteligt af noget,
man i første omgang tilskriver en tilstand af delirium. Men Lord

Cunninghams niece giver ikke op i sin stædige insisteren på, at noget
uhyggeligt er løs, og at det er dette, der påvirker hendes onkel! Og

langsomt må kriminalinspektør John Ripley sande, at noget
vanvittigt er i gang ...Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter

og journalist, der igennem sin karriere skrev under hele 39
forskellige pseudonymer (heriblandt under navnet Jens Munk, 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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