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FAREFULDE SEJLADSER Flemming Alrune Hent PDF Mikkel mønstrer på briggen Jonge Maria, der skal til
Dansk Vestindien. I december sejler skibet fra København, og fra Mandal i Norge står det ud i Nordatlanten.

Vinter i dette hav er frygtet af alle søfolk, og Jonge Maria er tæt på forlis. Vest for Frankrig ryster hun
rædslerne af sig, men en mand er dog druknet. Vejret bedres sydpå. En tåge hjælper dem med at undslippe fra
korsarer fra Marokko. Sejladsen på Passaten er sømandens drøm. På det blå hav under drivende hvide skyer
duver skibet afsted mod Caribien. Mellem øerne kommer de i kamp med en pirat, men ved hjælp af en

erfarende mand ombord, vinder de overraskende en blodig sejr. Mikkel dræber en pirat og er skidt tilpas med
det. Men som Bådsen siger: ”Livet skal leves, og der er altid rom og brune piger forude.” Snart efter sættes

ankret i Charlotte Amalie.

Uddrag af bogen
”Så er det dig, Ezra.” Skipperen nikkede til ham. Ezra gav et skarp pift. De fire kanoner blev rullet i borde,
luntestokken mod fængkrudtet. Et øjebliks stilhed. Så kom de fire brag samtidig og sendte deres død og
ødelæggelse afsted. Krudtrøgen drev over mod skonnerten. Gennem røgen hørtes jammer og forbandelser.
”Lad igen og sigt denne gang på lønningen. Lad med kardæsker. Rul i borde.” Bragene lød ud over vandet,
og da røgen lettede lidt så de på resterne af piraten. Skanseklædningen var væk, stormasten på vej ud i søen,

og dækket flød med døde og sårede mellem sønderskudte kanoner. Blodet drev ned af skibssiden.
”Hurra. Hurra for Ezra og os alle sammen.” Bådsen råbte op. Lyden af et skud fik dem til at vende sig om
mod rattet. Mikkel stod med en rygende musket. Skipperen så på ham. En pirat vaklede på skonnerten og
faldt sammen. ”Han sigtede på dig kaptajn.” Ezra stod med en musket. Han så nøje mod piratskibet. Så
løftede han musketten, ventede lidt og skød så. Sørøverkaptajnen tog sig til brystet hvor en stor blodplet

bredte sig.

Om forfatteren
Flemming Alrune er født i København i 1943, men voksede op i Vestjylland og kom tidligt til søs. Sejlede i
oversøisk fart i en årrække og fik styrmands- og skibsførereksamen fra Marstal Navigationsskole. Tjente som

løjtnant af reserven i Grønland. Herefter underviste han og arbejdede med børn og unge og sluttede sit
arbejdsliv som naturvejleder på Sydsjælland. Han har desuden skrevet bøger og artikler om arkæologi og

natur.
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kanoner. Blodet drev ned af skibssiden.
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musketten, ventede lidt og skød så. Sørøverkaptajnen tog sig til
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