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Den gyldne stilet Harold Chester Hent PDF "Moore-House", eller "Huset på heden", som det også er kendt
som, er resterne af et gammelt slot fra Henrik den 8.'s tid. Egnens beboere mener helt sikkert at det spøger
deroppe. Ja, selv husets nye kvindelige ejer tør ikke slukke lyset om natten. Uhyggen bliver ikke mindre, da
en sjælden, gylden stilet bliver stjålet og to mænd findes myrdet. Hvad har slottet med mordene at gøre? Er
der overnaturlige kræfter på spil i det lille, engelske landsbysamfund? Eller er det hele bare et dække over et
svindelnummer? Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Niels Meyn (1891-1957) var en

dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer igennem sin karriere
(heriblandt under navnet Harold Chester, 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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