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Kaptajnens Åse Orla Narvedsen Hent PDF Den 12-årige Åses far er fører på en større, oversøisk damper.
Hendes storebror, Otto, bliver efter et heftigt opgør i hjemmet bortvist af faderen, da det ser ud til, at Otto har

efterskrevet sin fars navn på en falsk veksel.

Otto forsvinder sporløst, og det føles som en tung sorg i hjemmet; navnlig gør det et voldsomt indtryk på den
lille Åse, hendes nerver angribes, forældrene må for en tid tage hende ud af skolen, og kaptajnen tager sin

kone og datter med på en tur til Ostindien.

Undervejs drømmer Åse, at hun møder Otto i en have, og hun tror fuldt og fast på, at det vil ske. Og i en
plantage på Havanna, hvor de besøger plantageejeren, står hun pludselig ansigt til ansigt med sin bror, og det

opklares, at Otto er uskyldig.

Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning.

OM FORFATTEREN
Orla Narvedsen (1905-1965) har udover Kaptajnens Åse blandt andet skrevet værkerne Venter på far (1944),
Hjem til Danmark (1946), Sabotørens datter (1947), Styrmandens Lilly (1949), Bestyrerens Betty (1950) og

Spioner på indlandsisen (1954).
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