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Virtuosen Mary Bright Hent PDF Den 16-årige Evelyne lever en askepottilværelse hos sin tante og onkel.
Hun har masser af pligter, mens hendes forkælede kusine Joan lever et liv i sus og dus. Når familien er ude,
øver Evelyne sig på den violin, hun har arvet fra sin afdøde far. Og Evelyne har talent. Men hvem skal

opdage det, når hun ikke har lov at spille, mens der er andre til stede?

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 Mary Bright. Det mest kendte og anvendte var dog 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.

 

Den 16-årige Evelyne lever en askepottilværelse hos sin tante og
onkel. Hun har masser af pligter, mens hendes forkælede kusine Joan
lever et liv i sus og dus. Når familien er ude, øver Evelyne sig på den
violin, hun har arvet fra sin afdøde far. Og Evelyne har talent. Men
hvem skal opdage det, når hun ikke har lov at spille, mens der er

andre til stede?

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 Mary Bright. Det mest kendte og anvendte
var dog 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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