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La Águila of Copenhagen Karl Frederik Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Da Hjalmar ”Skipper” Johansen
med sin besætning bliver fyret i rum sø af en korrupt skibsreder, begynder en sej kamp mod et bureaukratisk
system for at få et arbejde. Til sidst lykkes det ham at blive kaptajn på et skib, hvis besætning udelukkende
består af unge mennesker, som resten af samfundet har opgivet. Ingen forventer sig noget af projektet, men

står parat til at tage æren, hvis det lykkes. Til hjælp har han sine gamle officerer, Første og Mester.    
Det lykkes trods forskellige intriger at banke et hold sammen af unge mænd, der under den rette ledelse

forstår at arbejde sammen og tage hurtige beslutninger, specielt da skibet under en rejse kommer ud for flere
farlige situationer og helt uforskyldt bliver indblandet i en borgerkrig i Afrika.    

En actionfyldt bog med megen menneskelig humor og psykologi om at lede og tro på sig selv og sine
medmennesker.       

Uddrag af bogen  
– Hold kæft, mand, dig kunne jeg sgu da godt pande en, hvis det skulle være, snerrede han.  

– Det hedder ’hold kæft, Skipper’, hvis du endelig skal være fræk. – Nå, det kunne du. Sig mig engang, kan
du svømme. 

– Gu kan jeg svømme, og gu kan jeg sgu da pande dig en, Skipper, vrissede han.  
– Så prøv, din snothvalp, og tag konsekvenserne, snerrede Skipper. Han sprang ned fra lastelugen og vendte

demonstrativt ryggen til den sure unge mand, der ville kaldes Mugger. 
 – Hvis du er så dygtig til at mugge gamle damer, så tag lige og start med mig for erfaringens skyld, tænk,
hvis du kom til at overfalde en forklædt urobetjent. Skipper vendte demonstrativt ryggen til knægten       

Om forfatteren 
Karl Frederik Nielsen (f. 1941) er uddannet som elektroniktekniker og merkonom i udenrigshandel. Han har
rejst over store dele af jorden som tekniker, foredragsholder, instruktør og sælger. Han har skrevet en del

teknisk litteratur og reklametekster, 14 romaner, omkring 55 noveller samt en rejsebog og et bind med vers.
Han er nu pensionist.
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