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Piraternes kyst Robert Fisker Hent PDF "Piraternes kyst" er historien om havet ud for Nordamerikas østkyst
fra New York til Det caribiske Hav i 1700- og 1800-tallet og dets mange, blodtørstige pirater.

"Det var faktisk gamle Mary, der fik den ide, at jeg skulle skrive og fortælle om alt det, der skete omkring
Kap Henlopen for snart en snes år siden. Dengang Kaptajn Haj og hans skumle kumpaner drev deres blodige

spil på havet ud for Delawares kyst.

Til at begynde med var jeg ikke meget for den slags, men hun holdt fast ved tanken og blev ved at plage mig,
til jeg lovede hende at forsøge. Til gengæld måtte hun love at hjælpe mig, hvis der var ting og hændelser,

som det kneb for mig at huske.

Men da jeg først var begyndt at tumle med opgaven, viste det sig, at jeg kunne huske meget mere, end jeg
selv ville have troet."

Robert Fisker (1913-1991) var en dansk forfatter, der hovedsageligt skrev bøger til børn og unge. Robert
Fisker debuterede i 1935 og udgav i løbet af sin karriere i omegnen af 150 bøger.
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