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opdateret med kærlig hånd af levende anerkendte danske børnebogsforfattere. Gyldendals udødelige lever.
Rigtige historier med rigtige helte og rigtige skurke. Her er timevis af sjov, spænding og dødelig alvor med
Long John Silver, Robin Hood, Phileas Fogg, Kaptajn Nemo og alle de andre udødelige venner og fjender.

Det gælder liv og død dybt under havet, alt eller intet på en øde tropeø, kærlighed og oprør i
Sherwoodskoven, krig og nød i Sibirien og i Nordalaskas ødemark. En gammel pirat indlogerer sig på Jims
forældres kro. Piraten viser sig at gemme på et skattekort, og da hans tidligere skibskammerater angriber
kroen for at få fingre i det, lykkes det Jim at slippe væk med kortet. Nu begynder den vilde skattejagt, men

desværre er Jim og hans venner ikke de eneste, der vil have fat i den forsvundne skat.
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