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Købmandens sønner Hans Gregersen Hent PDF Året er 1360, og købmanden Oluf Jensen er på vej hjem efter
en veloverstået handel i Skanør. Om bord på båden er hans to sønner Svend og Torben, og da båden kommer i
havsnød, lykkes det dem at redde sig i land i Gotland. Deres far drukner, og de to drenge må nu forsøge at
klare sig i de fremmede omgivelser. Det bliver til gengæld svært, for Valdemar Atterdags angreb på Visby er
forestående, og det bliver en dag, de to brødre sent glemmer... 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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