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Sheikens datter Richard \u00d8rn Hent PDF Stella Fontaine forventer at få sin vilje lige med det samme.
Sådan har det været, siden hun for tre år siden slog i gennem som filmskuespillerinde. Talent ejer hun ikke
meget af, men hun har en fantastisk figur og et strålende smil, og på stumfilm er det nok til at blive en
vaskeægte stjerne. Men tingene forandrer sig, da hun tager til Mellemøsten for at udforske Orientens

mysterier – og derved skabe tiltrængte overskrifter derhjemme i USA. For her er tingene ganske anderledes,
end Stella er vant til! Richard Ørn er pseudonym for den danske forfatter Niels Meyn (1891-1957), som skrev
et hav af børnebøger og krimier under flere forskellige pseudonymer, heriblandt Arne Klint og Ellinor Bell.
Niels Meyn debuterede i 1904 med "Den stjålne undervandsbåd" og nåede at udgive hele 226 værker inden

sin død i 1957.
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