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På langfart med "Stormfuglen" Niels Meyn Hent PDF Jens Thyring er tilbage efter at have været taget under
vingerne af en amerikansk millionær i kampen mod smuglerne. Nogle år er gået siden hans vilde eventyr, og
Jens har sejlet rundt nogle år og overstået sin tid som matros. Han er nu klar til endnu en gang at sejle ud og
møde nye lande og nye kulturer – alt sammen i jagten på nye spændende eventyr! 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. "Fremad i verden" er en todelt serie om drengen Jens Thyring, der har arvet en masse penge, der
bliver bestyret af hans formynder. Efter nogle konflikter i skolen drager Jens ud på de vilde vover – og der
venter eventyr og oplevelser bag hvert hjørne i både første, "Fremad i verden" og efterfølgeren 'På langfart

med "Stormfuglen'".
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amerikansk millionær i kampen mod smuglerne. Nogle år er gået
siden hans vilde eventyr, og Jens har sejlet rundt nogle år og

overstået sin tid som matros. Han er nu klar til endnu en gang at sejle
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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. "Fremad i verden" er en todelt serie om drengen Jens
Thyring, der har arvet en masse penge, der bliver bestyret af hans

formynder. Efter nogle konflikter i skolen drager Jens ud på de vilde



vover – og der venter eventyr og oplevelser bag hvert hjørne i både
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