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Vennerne Ingmar, Bo og Peter er sammen ombord på skonnerten Aurora, der har kurs mod Australien. Inden
må de dog stoppe og proviantere i Norge, hvor drengen Jon kommer ombord. Han finder hurtigt sammen med
de tre drenge og med det nye kammeratskab lader sejladsen til at blive et eventyr. Men et mytteri er under
opsejling, og under en festlighed hos en guvernør på en af de dansk-vestindiske øer står der pludselig flammer
fra et skib – Aurora brænder!Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger.
Værket er udgivet som et historisk dokument, der beskriver sin samtids menneskeopfattelse.Mansa Blankholm
Hedegaard (1902-1977) var en dansk filminstruktør og forfatter, der under pseudonymet Jan Hein skrev
eventyrlige romaner for børn og unge. I løbet af sin forfatterkarriere gjorde han sig særligt bemærket for sin
"Kurs"-serie, der består af en række søfartsromaner for børn og unge. For det første bind i denne serie,
"Samme kurs" (1952), vandt Hedegaard Nordisk Børnebogskonkurrence i 1952. Herefter fulgte flere bind i
serien, og i 1964 blev Hedegaard tildelt Kaptajn H.C. Lundgreens Legat, der gives til forfattere, der øger
ungdommens interesse for sølivet. Jan Heins "Kurs"-serie er en række eventyrlige søfartsromaner fyldt med
drama og spænding for børn og unge. Serien foregår i midten af 1800-tallet og følger fire drenge fra Lapland,
Finland, Norge og Danmark. De mødes første gang på skibet Aurora og danner et venskab, der fører dem ud
på det ene fantastiske eventyr efter det andet på deres rejse rundt omkring i det meste af verden.
LACHMANN Aage. Vi flyver fra København om morgenen, og ved ankomsten til Split kører vi direkte til
skibet, tjekker ind og spiser frokost.

Klik på nedenstående emner: Fra Florida til Latinamerikas natur og stemningsfulde kolonitidsbyer med
Celebrity Infinity TJERNOBYL-HERBARIET 'Atmosfæren, luften, vandet, jorden, planterne, dyrene,
menneskene – alt virkede til at være præcist som dagen før, … Denne artikel eller dette afsnit er forældet Se
artiklens diskussionsside eller historik. (anmeldt af C. og 2. Det lod til at virke. Det er samtidig ved
Limfjordens vestlige ende. : Engelsk søfarer og opdagelsesrejsende, der ledede adskillige ekspeditioner i håb
om at finde Nordvestpassagen. januar 1622. januar 1622. Det lod til at virke. L1NDBO-LARSEN Kristian.
Under et anløb af St. Baffin, William, 1584 - 23. Han kom til Grønland i 1612 og til Spitsbergen året efter.
Under et anløb af St. Juleaften. Grækerne diskriminerede ikke ud fra hudfarve, men skelnede mellem grækere
og ikke-grækere, dvs. Grækerne diskriminerede ikke ud fra hudfarve, men skelnede mellem grækere og
ikke-grækere, dvs. Christensen). Tag med på dette unikke krydstogt fra Europa, tværs over Atlanten til Berm.

