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om, at Danmark snart vil blive ramt af en ny istid, der vil gøre landet ubeboeligt. Han bliver undsagt af sine
forskerkollegaer og lagt for had af stærke kræfter, der vil have tingene til at fortsætte præcis, som de plejer.
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får tonen en anden lyd. Nu skal landet evakueres, der opstår kaos, og midt i det hele kæmper Jens Rønning

for at finde sin forlovede …
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om, at Danmark snart vil blive ramt af en ny istid, der vil gøre landet
ubeboeligt. Han bliver undsagt af sine forskerkollegaer og lagt for

had af stærke kræfter, der vil have tingene til at fortsætte præcis, som
de plejer. Rønning må snart flygte fra både pressen og politiet. Men
da sneen begynder at falde og kulden sætter ind, får tonen en anden
lyd. Nu skal landet evakueres, der opstår kaos, og midt i det hele

kæmper Jens Rønning for at finde sin forlovede …

Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der
skrev under hele 39 forskellige pseudonymer igennem sin karriere –
heriblandt under navnet Gustav Harder, 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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