
Mytteriet på Bounty
Hent bøger PDF

Hans Gregersen

Mytteriet på Bounty Hans Gregersen Hent PDF Skibet Bounty sejlede fra England i 1787 med kurs mod
Tahiti. Det blev en lang og hård rejse, men Bounty nåede sin destination uden al for mange komplikationer.
På hjemrejsen skete der imidlertid noget, der i mange år har forundret historikerne. En del af besætningen

begik mytteri mod skibets kaptajn William Bligh og satte ham og 18 besætningsmedlemmer i en åben båd og
overlod dem til det åbne hav. På mirakuløs vis lykkedes det dem at redde sig i land efter næsten 6000

kilometers sejlads.

Hans Gregersen har besøgt mange af de områder, som knytter sig til Bountys historie. I "Mytteriet på Bounty"
forsøger han at løse gåden om, hvad der egentlig førte til mytteriet.

Hans Gregersen (f. 1946) er en dansk forfatter og lærer. Han har flere gange taget orlov fra arbejdet som
skolelærer i Solrød og Sæby for at researche sine bøger. Gennem tiden er det blevet til over 60 bøger om vidt
forskellige emner. Hans Gregersen har både skrevet biografier, børne- og ungdomsbøger, rejsebøger samt

historiebøger for børn og voksne.
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