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koste Eriks far, Skovfoged Mogensen, hus og hjem – og så endda ved juletid. Men så tager Erik affære. Arne
læser en spændende bog om tyrefægtning og overtaler sin ven Holger til en farlig leg med faderens tyre.

Det går over stok og sten, når du sammen med dine børn tager på eventyr med "Krybskytten og andre
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Note fra forlaget:
Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et

historisk dokument, der beskriver sin samtids menneskeopfattelse.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Torry Gredsted (1885-1945) satte ord på drengedrømme. Han var en dansk børnebogsfatter og gjorde sig
særligt bemærket som en af dem, der startede bølgen af drengebøger i 1920‘erne. Han satte ligesom lærer og
teolog Peter Falk Rønne (1889-1953) og Ada Hensel, forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi
(f.1908) og Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904) sit præg på OTA-serien, der er smukt illustreret af den

berømte tegner Oscar Knudsen (1898-1971).
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