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Bådsmand Stenhoved Emilio Salgari Hent PDF Vi er midt i den amerikanske uafhængighedskrig (1775-83).
Britterne forsøger med vold og magt at beholde Amerika som koloni, men amerikanerne kæmper imod

hjulpet godt på vej af fribyttere fra Bermuda. Fribytteren Kaptajn William McLellan kæmper på
amerikanernes side mod sine engelske landsmænd, som har taget hans forlovede til fange. Kaptajnens to
sprælske besætningsmedlemmer "Stenhoved" og "Sælhunden" gør alt, hvad de kan for at hjælpe med den

halsbrækkende redningsaktion. Mon det lykkedes dem at redde den stakkels Maria uden, at det kommer til at
koste dem livet?...

Emilio Salgari (1862-1911) var en italiensk forfatter. Emilio Salgari var lidt af en litterærpioner inden for
science fiction-, spændings- og adventure-genren. Især inde for sidstnævnte genre skilte Emilio Salgari sig
ud, da han ofte benyttede sagnomspundne ridderfigurer i sine bøger. Disse bøger kaldes ofte swashbucklers,

og danner grundlag for den amerikanske filmgenre "spaghettiwestern".

Emilio Salgaris romaner fuld af fart, spænding og fantastiske eventyr.
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