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Jørgen Jørgensen K\u00e5re Bluitgen Hent PDF Læs om hundrededagskongen Jørgen Jørgensen i serien

’ABCs lette fagbøger’ om danske opdagelsesrejsende. For de 8-12-årige, altså ca. 2.-5. kl. Jørgen Jørgensen
ville være berømt. Som 14-årig kom han ud at sejle. Og han oplevede mange ting. Han kom i krig både på
havet og på landjorden. Han blev endda konge af Island i hundrede dage. Men han blev også berygtet. Han
brugte mange penge. Og de var ikke altid hans egne. Så blev han sendt til Australien. Som straffefange.
Jørgen var alligevel ikke sådan at holde nede. Han jagede banditter i Australiens vildnis. Men ville han

nogensinde nå hjem og fortælle om sine bedrifter? I lektørudtalelsen (DBC) står bl.a.: ”En meget spændende
og interessant bog der fortæller om den farverige Jørgen Jørgensen. Her sker der noget på hver eneste side, da
det er et meget begivenhedsrigt liv, der fortælles om. ..Bør stå på biblioteket, er en øjenåbner til historiens

personer.”
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