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Jukan i giganternes rige (Jukan nr. 4) James Morris Hent PDF Den unge videnskabsmand Kingsley har
inviteret sin ven Donald Kelly fra England med til Sydamerikas uudforskede egne, hvor han ikke alene skal
møde Jukan, Kingsleys ven, som, før de mødtes, levede som en vildmand i junglen, men de skal også på en
noget speciel jagttur ... Donald Kelly tror, at Kingsley er blevet skør, da han siger, at de skal på jagt efter
fabeldyr, men Jukan, der har oplevet langt vildere ting sammen med sin ven, glæder sig til det nye eventyr!

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer
igennem sin karriere (heriblandt under navnet James Morris, 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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