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Guldfuglen Anne Lykke Hent PDF Elly Stone er eneste arving til faderens – en af Amerikas rigeste

jernbanekonger – formue, og hun er af den opfattelse, at hele verden drejer sig om hende. Hun er en skønhed
uden lige, og hun er ikke dum. Da hun ansætter en sekretær til at varetage alle sine affærer, kommer der for
første gang orden i tingene. May Jones er alt det, som Elly ikke selv er; påpasselig, ordensmenneske og

beskeden i sin fremtræden. May bliver en tro støtte og følgesvend for Elly, og sammen møder de verden og
alle dens udfordringer. Anne Lykke er pseudonym for forfatter og journalist Niels Meyn (1891-1957). Under
navnet Anne Lykke har forfatteren udgivet en række børne- og ungdomsbøger til piger, hvoraf mange udkom

som en del af børnebogsserien Aladdin-Bøgerne. Niels Meyn skrev under adskillige pseudonymer og
debuterede som forfatter i 1911 med bogen MED LUFTSKIB TIL MARS. Meyns forfatterskab omfatter,
foruden børne- og ungdomsbøger, også krimier, dyrebøger og noveller, hvoraf flere udkom i ugebladet

Hjemmet.

 

Elly Stone er eneste arving til faderens – en af Amerikas rigeste
jernbanekonger – formue, og hun er af den opfattelse, at hele verden
drejer sig om hende. Hun er en skønhed uden lige, og hun er ikke
dum. Da hun ansætter en sekretær til at varetage alle sine affærer,
kommer der for første gang orden i tingene. May Jones er alt det,

som Elly ikke selv er; påpasselig, ordensmenneske og beskeden i sin
fremtræden. May bliver en tro støtte og følgesvend for Elly, og

sammen møder de verden og alle dens udfordringer. Anne Lykke er
pseudonym for forfatter og journalist Niels Meyn (1891-1957).

Under navnet Anne Lykke har forfatteren udgivet en række børne-
og ungdomsbøger til piger, hvoraf mange udkom som en del af
børnebogsserien Aladdin-Bøgerne. Niels Meyn skrev under

adskillige pseudonymer og debuterede som forfatter i 1911 med
bogen MED LUFTSKIB TIL MARS. Meyns forfatterskab omfatter,

foruden børne- og ungdomsbøger, også krimier, dyrebøger og



noveller, hvoraf flere udkom i ugebladet Hjemmet.
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