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Nr. 9672 Jules Verne Hent PDF Hulda Hansen venter i den lille landsby Dale i Telemarken spændt på, at

hendes trolovede, fiskeren Ole Kamp, vender hjem. Imidlertid er han ikke tilbage på den dato, han har skrevet
til hende, og man frygter, at den båd, han er om bord på, Viken, er gået under - en frygt, der bekræftes, da
Hulda en dag modtager en lodseddel med nummeret 9672 og en besked fra Ole, der er fundet drivende i en
flaske på havet. Samtidig bekymrer både Hulda og hendes broder Joel sig om deres moder, der ikke har været
sig selv, siden familien har haft besøg af en vis Sandkvist, som moderen tydeligvis kender - og ikke for det
gode. Familiens gæstgiveri i Dale får omkring denne tid besøg af stortingsmand Sylvius Høgh, der fatter
interesse for deres forhold og gennem sine kontakter i Oslo forsøger at skaffe sikre oplysninger om forliset.
Denne udgave indeholder desuden den korte satiriske novelle Gil Braltar, der handler om et spansk forsøg på

at generobre Gibraltar fra englænderne - ved hjælp af en flok aber.

 

Hulda Hansen venter i den lille landsby Dale i Telemarken spændt
på, at hendes trolovede, fiskeren Ole Kamp, vender hjem. Imidlertid
er han ikke tilbage på den dato, han har skrevet til hende, og man
frygter, at den båd, han er om bord på, Viken, er gået under - en
frygt, der bekræftes, da Hulda en dag modtager en lodseddel med
nummeret 9672 og en besked fra Ole, der er fundet drivende i en
flaske på havet. Samtidig bekymrer både Hulda og hendes broder
Joel sig om deres moder, der ikke har været sig selv, siden familien
har haft besøg af en vis Sandkvist, som moderen tydeligvis kender -
og ikke for det gode. Familiens gæstgiveri i Dale får omkring denne
tid besøg af stortingsmand Sylvius Høgh, der fatter interesse for
deres forhold og gennem sine kontakter i Oslo forsøger at skaffe

sikre oplysninger om forliset. Denne udgave indeholder desuden den
korte satiriske novelle Gil Braltar, der handler om et spansk forsøg
på at generobre Gibraltar fra englænderne - ved hjælp af en flok aber.
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