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Tom Sawyer Mark Twain Hent PDF En flok gode kammerater leger pirater og skattejagt på en lille øde ø, da
legen bliver brat afbrudt af en al for virkelig uhygge. Drengene kommer til at overvære et mord, og af frygt
for at blive opdaget af morderen indgår de en pagt om aldrig at røbe, hvad de har set. Da en uskyldig bliver
anklaget for mordet, vender det op og ned på det hele, og drengene står over for et uhyggeligt valg: Skal de
fortælle politiet, hvad de har set og risikere at morderen finder dem, eller lade en uskyldig gå i døden?

Mark Twains roman "Tom Sawyer" er en af amerikansk litteraturs største klassikere og er her blevet
bearbejdet til dansk af Grethe Juel Jørgensen, således at den kan gå under betegnelsen ‘lette klassikere‘.
Samtidig har Grethe Juel Jørgensen lagt vægt på at bevare bogens oprindelige stemning og karakter.
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