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Jukan (Jukan nr. 1) James Morris Hent PDF Tre opdagelsesrejsende er faret vild i Sydamerikas regnskov. De
er trætte, tørstige og uden håb, og de er alle tre sikre på, at skoven bliver deres sikre død. Men ud af det

grønne springer Jukan med det gyldne hår. Er det håbet eller døden, der kommer dem i møde?

Jukan bor i regnskoven sammen med sin puma. Sammen oplever de mange spændende ting - både eventyrlige
og farlige....

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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