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Bakkemøllens hemmelighed Kai Lyn\u00e6s Hent PDF Da 15-årige Aages far, grosserer Verned, en dag

kommer cyklende forbi en gammel forfalden vindmølle, forelsker han sig sådan i den, at han beslutter sig for
at købe den og indrette den til sommerbolig. Den gamle møller fortæller ham godt nok, at der undertiden
foregår ting omkring møllen, som ikke kan forklares, men det ler grossereren bare af. Det bliver Aage, der

først får færten af bakkemøllens hemmelighed, og da først hans nysgerrighed er vakt, kan han ikke stoppe, før
han har fået løst gåden om den gamle mølle. Kai Lynæs 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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