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Drengs vilje Torry Gredsted Hent PDF Glenn og hans far beslutter at flytte til øen Korsika for at begynde på
en frisk, da Glenns mor dør. Glenn glæder sig meget – det gør de lokale ikke. Men så møder han Pietro Sorba,
den fredløse Giovanni Sorbas søn. "Drengs vilje" er en rigtig drengebog om at opleve sit livs eventyr og at
møde verdens bedste venner. 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", "Præriens søn". Med "Paw" og "Paw i

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