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Den grønne ring: Hura Kura Torry Gredsted Hent PDF Som blind passager fuld af eventyrlyst sniger
københavnerdrengen Jørn sig om bord på et skib til Indien, "The Empire of India". Selvom han bliver

opdaget, får han lov at blive og nu kan rejsen og eventyret for alvor begynde… "Den grønne ring" hører til
blandt Torry Gredsteds drengefortællinger. Det er historien om en ung dreng, som giver alt for et havombrust
liv på vandet og finder dybe venskaber. 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" og med "Paw" og

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