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Kaptajn Blodskæg 1 - Piratens fange Jacob Weinreich Hent PDF Robert på 11 er sammen med sin mor flyttet
ind hos mors nye kæreste, Finn. Det er ikke spor sjovt. Mor er hysterisk, og Finn er frygtelig irriterende. Og
nede i gården hærger den tre år ældre Konrad, der konstant er på nakken af Robert. Det ser ud til at blive en

lang sommerferie!

Men en dag finder Robert en kasse nede i kælderen, der viser sig at være fuld af gamle piratsager. Særligt en
af tingene, et støvet timeglas, gør sommerferien alt andet end kedelig. For pludselig befinder Robert sig i en
verden fuld af blodtørstige pirater, mystiske skattekort og skarpe krumsabler. Eventyret kan begynde – men

hvad stiller en splejset fyr fra Sundby op over for den frygtelige Kaptajn Blodskæg?
Heldigvis møder han piratpigen, Silva, der står klar til at hjælpe ham – men det har sin pris at involvere sig …

Morgenen gryr, skrigene forsvinder
Havet er rødt, fangerne blot minder
Om en grufuld nat i Dødens skær

Om skrigende stemmer fra Djævelens hær
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kæreste, Finn. Det er ikke spor sjovt. Mor er hysterisk, og Finn er
frygtelig irriterende. Og nede i gården hærger den tre år ældre

Konrad, der konstant er på nakken af Robert. Det ser ud til at blive
en lang sommerferie!

Men en dag finder Robert en kasse nede i kælderen, der viser sig at
være fuld af gamle piratsager. Særligt en af tingene, et støvet
timeglas, gør sommerferien alt andet end kedelig. For pludselig

befinder Robert sig i en verden fuld af blodtørstige pirater, mystiske
skattekort og skarpe krumsabler. Eventyret kan begynde – men hvad
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Heldigvis møder han piratpigen, Silva, der står klar til at hjælpe ham

– men det har sin pris at involvere sig …
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