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Kaptajn Blodskæg. Piratens fange Jacob Weinreich Hent PDF Robert flytter sammen med sin irriterende mor
og hendes endnu mere irriterende kæreste, Finn. Som om det ikke var nok, hersker den onde Konrad nede i
gården, så der kan Robert heller ikke flygte hen. Men da han en dag finder en masse gamle piratsager og et

magisk timeglas, ændrer alting sig. Pludselig kan han rejse tilbage til piraternes tid, hvor han møder
piratpigen Silva. I en verden af ondsindede pirater bliver sommeren et eventyr. I Jacob Weinreichs serie om
Kaptajn Blodskæg flettes fortiden og nutiden sammen, når drengen Robert rejser tilbage i tiden til piraternes
verden. Langt fra hans kedelige liv i Sundby møder han piratpigen Silva og sammen begiver de sig ud på

spændende og farefulde missioner. Jacob Weinreich (f. 1972) er en dansk roman- og manuskriptforfatter. Efter
et ophold på Den Europæiske FIlmhøjskole i Ebeltoft blev han optaget på Den Danske Filmskole og skrev
samtidig romaner. Han har især gjort sig bemærket med ungdomsserien "Monsterjægerne", der også er blevet

filmatiseret. Han har været nomineret til både en Robert og en Orla for sit arbejde som forfatter.

 

Robert flytter sammen med sin irriterende mor og hendes endnu
mere irriterende kæreste, Finn. Som om det ikke var nok, hersker
den onde Konrad nede i gården, så der kan Robert heller ikke flygte
hen. Men da han en dag finder en masse gamle piratsager og et

magisk timeglas, ændrer alting sig. Pludselig kan han rejse tilbage til
piraternes tid, hvor han møder piratpigen Silva. I en verden af

ondsindede pirater bliver sommeren et eventyr. I Jacob Weinreichs
serie om Kaptajn Blodskæg flettes fortiden og nutiden sammen, når
drengen Robert rejser tilbage i tiden til piraternes verden. Langt fra
hans kedelige liv i Sundby møder han piratpigen Silva og sammen
begiver de sig ud på spændende og farefulde missioner. Jacob

Weinreich (f. 1972) er en dansk roman- og manuskriptforfatter. Efter
et ophold på Den Europæiske FIlmhøjskole i Ebeltoft blev han

optaget på Den Danske Filmskole og skrev samtidig romaner. Han
har især gjort sig bemærket med ungdomsserien "Monsterjægerne",



der også er blevet filmatiseret. Han har været nomineret til både en
Robert og en Orla for sit arbejde som forfatter.
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