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Høegs kostskole Torry Gredsted Hent PDF Niels Erik er tretten år og vred! Hans mor er død, og nu vil hans
far giftes. Og Niels Erik? Ja, han bliver sendt på kostskole med kolde morgenbade og slagsmål. Den svære tid
virker endeløs, indtil han mærker sammenholdet med de andre drenge, og eventyret begynder! Torry Gredsted
skrev om romaner og fortællinger om drenge og for drenge, spejderliv og tæt knyttede venskabsbånd. 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"og

"Præriens søn". Med "Paw" og "Paw i urskoven" skabte han spændende historier om en dansk indianerdrengs
eventyr.
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morgenbade og slagsmål. Den svære tid virker endeløs, indtil han

mærker sammenholdet med de andre drenge, og eventyret begynder!
Torry Gredsted skrev om romaner og fortællinger om drenge og for
drenge, spejderliv og tæt knyttede venskabsbånd. 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"og "Præriens søn". Med "Paw" og
"Paw i urskoven" skabte han spændende historier om en dansk
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