
Jørn Havbo på kaptajn Blods ø
Hent bøger PDF

B\u00f8rge Mikkelsen
Jørn Havbo på kaptajn Blods ø B\u00f8rge Mikkelsen Hent PDF Sømanden Jørn og hans kammerat Egon har
tilbragt en velfortjent ferie i en hyggelig fiskerby ved Vesterhavet. De store have kalder imidlertid igen de to
venner til søs, og denne gang fører deres eventyr dem helt til den eksotiske ø Jamaica. Her havde de mest

berygtede sørøvere for mange år siden deres base, og inden længe opdager Jørn og Egon, at sørøveriet stadig
florerer i bedste velgående. I løbet af bogen står de to venner over for et væld af udfordringer lige fra at dykke
efter en sunken sørøverborg til en livsfarlig dødskamp med sømændenes ærkefjende, hajen. Børge Mikkelsen

(f.1909) har skrevet adskillige bøger om søfart og eksotiske eventyr. Disse historier er inspireret af hans
mange personlige oplevelser som eventyrer på de syv verdenshave, og hans serie om den unge sømand Jørn
Havbo har vækket begejstring blandt ungdommen over hele landet. Ligesom sine romankarakterer har Børge
Mikkelsen flere gange selv sat livet på spil, men han er altid sluppet heldigt ud af de prekære situationer. Han
er blevet tildelt Redningsmedaljen for de mange gange, han har reddet menneskeliv. Mikkelsens romaner
bliver blot endnu mere spændende med tanke på, at mange af de heftige situationer er baseret på hans egne

oplevelser som eventyrer.

 

Sømanden Jørn og hans kammerat Egon har tilbragt en velfortjent
ferie i en hyggelig fiskerby ved Vesterhavet. De store have kalder
imidlertid igen de to venner til søs, og denne gang fører deres
eventyr dem helt til den eksotiske ø Jamaica. Her havde de mest
berygtede sørøvere for mange år siden deres base, og inden længe

opdager Jørn og Egon, at sørøveriet stadig florerer i bedste
velgående. I løbet af bogen står de to venner over for et væld af
udfordringer lige fra at dykke efter en sunken sørøverborg til en
livsfarlig dødskamp med sømændenes ærkefjende, hajen. Børge
Mikkelsen (f.1909) har skrevet adskillige bøger om søfart og
eksotiske eventyr. Disse historier er inspireret af hans mange

personlige oplevelser som eventyrer på de syv verdenshave, og hans
serie om den unge sømand Jørn Havbo har vækket begejstring blandt
ungdommen over hele landet. Ligesom sine romankarakterer har



Børge Mikkelsen flere gange selv sat livet på spil, men han er altid
sluppet heldigt ud af de prekære situationer. Han er blevet tildelt

Redningsmedaljen for de mange gange, han har reddet menneskeliv.
Mikkelsens romaner bliver blot endnu mere spændende med tanke
på, at mange af de heftige situationer er baseret på hans egne

oplevelser som eventyrer.
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