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Skatteøen Robert Louis Stevenson Hent PDF Forlaget skriver: En dag banker en gammel, vejrbidt sømand på
døren til Jims forældres værtshus og spørger efter et værelse. Den dag ændres Jims liv for altid.

Sømanden afslører hurtigt, at han i sin kiste har et kort over en ø med en nedgravet skat. Og kort efter falder
han død om.

Jim beslutter sig for at lede efter skatten. Sammen med sine to venner, doktor Livesay og mr. Trelawney,
sejler han til den berygtede Skatteøen. Men de er ikke de eneste, der er ude efter skatten … Der er mange

gamle sørøvere, som også har hørt om skattekortet, og de forsøger at bremse Jim og hans venner.

Skatteøen er blevet læst og elsket i mere end hundrede år. Her kommer den nu i en ny, bearbejdet udgave, så
nutidens eventyrlystne børn også kan få lov at nyde den!

LÆS EN KLASSIKER er en serie af de store klassikere – bearbejdet og omskrevet til letlæste udgaver for
børn og unge fra 10 år og op. De sværeste ord med ældre betydning er markeret med fed i teksten og forklaret

bagerst i bogen.
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Bogen tilhører serien Læs en klassiker.

 

Forlaget skriver: En dag banker en gammel, vejrbidt sømand på
døren til Jims forældres værtshus og spørger efter et værelse. Den

dag ændres Jims liv for altid.

Sømanden afslører hurtigt, at han i sin kiste har et kort over en ø
med en nedgravet skat. Og kort efter falder han død om.

Jim beslutter sig for at lede efter skatten. Sammen med sine to
venner, doktor Livesay og mr. Trelawney, sejler han til den berygtede
Skatteøen. Men de er ikke de eneste, der er ude efter skatten … Der
er mange gamle sørøvere, som også har hørt om skattekortet, og de

forsøger at bremse Jim og hans venner.

Skatteøen er blevet læst og elsket i mere end hundrede år. Her
kommer den nu i en ny, bearbejdet udgave, så nutidens eventyrlystne

børn også kan få lov at nyde den!

LÆS EN KLASSIKER er en serie af de store klassikere – bearbejdet
og omskrevet til letlæste udgaver for børn og unge fra 10 år og op.
De sværeste ord med ældre betydning er markeret med fed i teksten

og forklaret bagerst i bogen.
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