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I Columbus kølvand Hakon Mielche Hent PDF Den store danske eventyrer Hakon Mielche har nøje udvalgt
et mandskab på bare tre mænd til en helt særlig rejse. På et simpelt sejlskib skal de følge samme rute, som

Columbus fulgte, da han fandt Amerika. Det bliver en stormfuld tur i mere end én forstand, for Atlanterhavet
er et voldsomt hav, og fire mand på en lille båd i så lang tid i træk kan føre mange konflikter med sig.

Undervejs går de i land på forskellige tropeøer og møder et væld af spændende mennesker. "I Columbus‘
kølvand" er skrevet i 1940‘erne og bruger til tider udtryk og vendinger, der kan virke stødende og racistiske i

dag. Dette er ikke udtryk for forlagets holdning. Hakon Mielche (1904-1979) var en dansk journalist,
eventyrer og forfatter. Han er bedst kendt for sine mange spændende bøger om sine eventyrlige rejser rundt i
den store verden, som han med stort litterært talent tryllebandt læseren med. Under besættelsen måtte Hakon
Mielche meget modvilligt blive i Danmark på grund af udrejseforbuddet. Han udnyttede tiden, hvor han ikke

kunne tage på eventyr, til at skrive en række biografier samt en enkelt selvbiografi. Hakon Mielche var
medlem af Eventyrernes Klub, og hans bøger er blevet oversat til over 10 sprog.
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