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Arizona Charleys dreng Bengt Berg Hent PDF Drengen Olle har talent for løb. Et talent, der har ført ham hele
vejen fra Sverige til Brooklyn i New York. Lykken varer dog kun kort, for efter et forfærdeligt uheld bliver
Olle forældreløs, og han bliver modvilligt taget ind af "Arizona Charley", som ikke just er den store fan af

børn. "Arizona Charley" er ikke en mand, som bliver samme sted ret længe, og snart er Olle på sit livs største
eventyr... Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, som skrev under hele 39 forskellige
pseudonymer gennem sin karriere (heriblandt under navnet Bengt Berg, mens det mest kendte og anvendte
var 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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