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Banditten H.P. Jacobsen Hent PDF Steen Roddy er overordentligt træt af, at hans lærer hele tiden er på

nakken af ham. Hvis han ikke får hævet sit karaktergennemsnit, så giver hans mor ham ikke lov til at tage på
kanotur med hans to bedste venner i den kano, de har bygget sammen. Det føles, som om de voksne og livet
selv har rottet sig sammen imod Steen, og det er det, der leder ham mod beslutningen om at sejle væk i

kanoen med vennerne, uanset hvad hans mor siger – også selv om det betyder, at han ikke kan vende hjem
igen … Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Hans Peter Jacobsen

eller H.P. Jacobsen (1892-1973) skrev en lang række romaner, særligt i krimigenren. H.P. Jacobsen er
endvidere kendt for at være far til den folkekære forfatter Cecil Bødker.
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