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Det skæbnesvangre skud Richard Ørn Hent PDF Ægyptologen Jørgen Juel er sluppet bort fra den nubiske
ørken og hjem til Danmark, som lider under en endnu værre hedebølge end den, han kom fra. Gnaven og

udmattet af varmen går han en tur på stranden, hvor han pludselig glider ned ad en klit og lander oven i den
smukkeste lille skikkelse, der ligger og soler sig. Da hun ser på ham med sine skæve, mørke øjne, trækker
badehætten af og afslører sit sorte pagehår, er hendes lighed med et ægyptiske gravmaleri næsten for meget
for den unge ægyptolog, som, før han ved af det, er i færd med at kysse den unge kvinde. Han er allerede
hårdt ramt, da hun skubber ham fra sig, og da det senere går op for ham, at hun både er gift og er grevinde,

bliver han bare endnu mere opsat på at fange hende igen …

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 Robert Sterling 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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