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Sheilas kærlighed Dick Danner Hent PDF "Sheilas kærlighed" er historien om den, unge askeblonde Sheila,
som lever en luksuriøs tilværelse. Hun bor alene i en herskabslejlighed nær Kongens Nytorv, kører en smuk,
sort bil og mangler bestemt heller ikke tøj i garderobeskabet. Men Sheila er alene. Hendes mor døde som

spæd og hendes far er ukendt. Det er i hvert fald, hvad hun altid har fået at vide ... 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 Dick Danner, 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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