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Eventyr på Guldkysten Robert Fisker Hent PDF Lars Kold er langt fra tilfreds med tilværelsen i København.
For nogle år tilbage bliver Lars og hans far nødt til at rejse fra deres købmandsbutik i Jylland og over til

farens bror i København. For at skaffe penge rejser Lars' far til Afrikas Guldkyst, men efter nogle år stopper
først pengestrømmen og derefter brevene. Nu har Lars ingen andre end sin farbror, som han må arbejde for i
hans krambod – og hvert ledigt øjeblik bruger Lars på at drømme sig væk fra byosen og det triste arbejde ...
Han vil væk fra det hele – og ud på sine egne eventyr! Robert Fisker (1913-1991) var en dansk forfatter, der
særligt var kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Han debuterede i 1935 og skrev efterfølgende mere end

150 titler i løbet af sin forfatterkarriere. Genremæssigt greb Fisker vidt om sig og skrev alt lige fra
børnebøger, fantasy og historiske romaner.
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