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Mary Read - Pirat på de syv have Rune Fleischer Hent PDF Kender du Mary Read? Hun var en af de
skrappeste pirater på de syv have. Hun var hurtig med både sabel og revolver, og hendes frygtløse sind
skræmte folk, hvorend hun kom. Men kunne hun mon undgå, at det hele til sidst gik galt? Pirat på de syv
have er titlen på en serie bestående af fem bøger, der fortæller spændende og underholdende historier om

berømte pirater. Seriens fem bøger omhandler Sortskæg, Rødskæg, Kaptajn Nau, Bart Roberts og Mary Read.
Den danske forfatter og illustrator Rune Fleischer (f. 1967) har skrevet og illustreret bøger siden 1987. Han er
kendt for sine mange børnebøger og har efterhånden udgivet over 100 af slagsen – mange af dem har han
sågar selv illustreret. Fleischer fik sin litterære debut med børnebogen "Eventyret om den vidunderlige
bronce" (1987) og har efterfølgende taget sine læsere med ud på eventyr af enhver slags fyldt med blandt

andet pirater, cowboys, ninjaer og rigtig gode venner.
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