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Manden i den sorte kappe Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Drengene Stig og Bertil er bedste venner. De to bor

i Stockholm i 1600-tallet, og byen er meget anderledes, end du måske kender den fra i dag. Den er mere
snavset, mere uhyggelig og gemmer på en masse eventyr. For tiden er hele byen optaget af det store krigsskib,
der er i gang med at blive bygget i havnen. Det skal hedde Vasa, og Bertil og Stig vil gerne med ud at sejle.
Læs om drengenes historiske eventyr. Bogen er spændende og let at læse og egner sig godt til at få børn i
gang med at læse selv. Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i

1971 med børnebogen "Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og
biografier med særligt fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers

Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
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