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Drenge Torry Gredsted Hent PDF Ærefulde spejderliv, heltemod og tætte venskaber – drengelivet hos Torry
Gredsted er fuld af spænding og overraskelser! I syv fortællinger kan du møde Morten og en farlig vildttyv,
Jørgen og hans spejderpatrulje, Kresten og sigøjnerne og mange flere. Fortællingerne i "Drenge" (1916) er

den danske Torry Gredsteds forfatterdebut. De var startskuddet til en bølge i det 20. århundredes
børnelitteratur, der gjorde drengelivet til hovedpersonen. Note fra forlaget: Værkets persontegning og

sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et historisk dokument, der beskriver
sin samtids menneskeopfattelse. Torry Gredsted (1885-1945) satte ord på drengedrømme. Han var en dansk

børnebogsfatter og gjorde sig særligt bemærket som en af dem, der startede bølgen af drengebøger i
1920‘erne. Hans mest kendte bøger er indianerfortællingerne "Hokota", "Præriens søn". Med "Paw" og "Paw i

urskoven" skabte han spændende historier om en dansk indianerdrengs eventyr.
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