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Hvis den sekstenårige Will troede, livet i Londons slum var hårdt, så er det kun, fordi han endnu ikke har
prøvet at leve ombord på et sørøverskib. Men det kommer han til. Før han ved af det, er han blevet kidnappet
og tvunget til at stjæle og slås, hvis han vil have noget at spise. Da Will og et par nye venner flygter fra skibet
Havets Håb, bliver det starten på en usædvanlig tilværelse og en livsfarlig jagt. De gemmer sig på en
vestafrikansk ø, hvor Will møder den eventyrlystne Julia og den mystiske Tariq, men dermed er alt ikke endt
godt. De må stadig kæmpe for at overleve, og piraterne har hverken tilgivet eller glemt, at Will er stukket af
fra dem. Og de vil have hævn. Uddrag af bogen Fyr! kommanderede Kanonéren, og manden trak den
glødende ildrager op af krukken og rørte let ved fænghullet.
Det sydede et kort øjeblik, mens manden fjernede ildrageren og tog sig til ørerne. Så lød der et brag, så Will
troede, at hans trommehinder skulle sprænges, og kanonen kom drønende tilbage. Tovværket, som
kanonlavetten var fastgjort til, blev strakt og knagede, som skulle det sprænges, men gjorde sit arbejde. Kanon
og lavet standsede halvanden meter bagude. Vand. Kom med vand og sluk gløder, brølede den ene af
mændene, men han måtte gentage det endnu en gang, da Will var helt døv af skuddet.
Om forfatteren Jens Jørgen Hansen er født i Vestjylland nær Varde og uddannet cand.scient. fra Aarhus
Universitet. Han underviser på Herning Gymnasium.

Han har tidligere udgivet flere bind i serien Legionæren. Læs mere på: www.legionaeren.dk.
Et socialpædagogisk botilbud til anbragte unge voksne med social problemer samt psykiske/fysiske handicap.
Graf (Greve) Felix von Luckner, född den 9 juni 1881 i Dresden, Tyskland, död den 13 april 1966 i Malmö,
var en tysk adelsman, sjöofficer och författare. Folk og Røvere billetter 29. Fargeleggingstegninger online for
barn til fargelegging på datamaskinen for barn og tegninger til print og farge hvis du liker gratis coloring
bøker. feb.
Skattejagter til børnefødselsdag, mordmysterier, quizzer mm. Sjørøveri er overfall på skip med den hensikt å
plyndre dem. Fede filmoplevelser for dig og dine venner Et godt og billigt tilbud til byens børn og unge i
alderen 3-14 år, hvor de kan opleve filmmediet i. Scenen for barn, unge og familieforestillinger. Sjørøvere
har. Til tross for svak regi er dette er fargesprakende eventyr som begeistrer. Desember. Fede filmoplevelser
for dig og dine venner Et godt og billigt tilbud til byens børn og unge i alderen 3-14 år, hvor de kan opleve
filmmediet i. Du velger to av aktivitetene. Desember. Fede filmoplevelser for dig og dine venner Et godt og
billigt tilbud til byens børn og unge i alderen 3-14 år, hvor de kan opleve filmmediet i. Sjørøvere har.
Folk og Røvere billetter 29.

