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Kvinden der forsvandt Charles Bristol Hent PDF Forlaget skriver: En mand forsvinder, og en kvinde følger
efter, og snart viser en ukendt magt tænder, da et lig dukker op. Men selvom et brugbart spor kommer den

unge Helen i hænde, må hun gå forsigtigt til værks, for visse hemmeligheder er så mørke, at de er værd at slå
ihjel for.

Charles Bristol, pseudonym for Niels Gustav Meyn, 1891-1957. En yderst produktiv dansk forfatter og
journalist. Han skrev under hele 39 forskellige pseudonymer i sin karriere, hvoraf Charles Bristol nok er det

mest udbredte. Hans forfatterskab bestod mestendels af populærlitteratur, men omfattede også både
børnebøger, krimier og dyrebøger. Desuden skrev han, igen under forskellige pseudonymer, noveller til

ugebladet Hjemmet. I 1940 blev Niels Gustav Meyn medlem af DNSAP, dog er hans skønlitterære bidrag til
den danske nationalsocialistiske litteratur ret beskeden. Kun i partiets månedsbreve er enkelte noveller at

finde, noveller, der meget klart afspejler hans nationalsocialistiske indstilling. Interessant i denne
sammenhæng er især novellen "Elfenbensviften", der både strukturmæssigt og tematisk er et af de mest

rendyrkede eksempler på den danske nationalsocialistiske litteratur.
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