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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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