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Da drengen Jim Hawkins finder skattekortet i sørøver-kaptajnens
skibskiste, er hans skæbne bestemt. Han kommer på en lang sørejse
til Skatteøen. Men det er en rejse med mange farer og forhindringer.
Han bliver både ven og fjende med en skibs-kok, der i virkeligheden
er en et-benet sørøver. I denne bog møder man også en modig læge,
en dygtig kaptajn, en rig godsejer, en talende papegøje og mange

fordrukne sørøvere. Er skatte væk, eller bliver den fundet? Læs om,
hvordan Jim klarer to sørøvere og redder et stort skib. Det er en lang
rejse ud på havet, men også en rejse ind i menneskets gode og onde
tanker og sider. Drømmer vi ikke alle om at finde en stor skat?
Serien Lette Klassikere er kendte værker i læsevenlige udgaver.

Bøgerne er velegnede til læsere i folkeskolen, men også voksne, der
har dansk som fremmedsprog.
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