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Jon rider sydpå Hans Peterson Hent PDF Det var en måned efter midsommerfesten i året 1014, at sørøverne
var kommet til den lille handelsplads i skærgården ved Kattegat. Jons bror Bjørn var blevet taget til fange og

ført bort på sørøverskibet...

At finde Bjørn igen bliver det vigtigste i Jons liv. Han sejler til Danmark, rider gennem Europa og når til
Verona, en tur, der varer flere måneder og er fuld af farer, uvished, overfald og eventyr. Hele tiden med livet

som indsats. Og hvad nu, hvis Bjørn ikke er i Verona...

Historien om Jons ensomme færd er beretningen om en ung dreng, der ikke giver op over for vanskeligheder
og farer – en selvstændig bog i fortsættelse af "Sørøverne kommer".

Hans Peterson (f. 1922) er en svensk forfatter, som har skrevet over 180 bøger inden for forskellige genrer af
børne- og ungdomsbøger. Hans Peterson har vundet mange priser for sine bøger, som er blevet oversat til flere

forskellige sprog.
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