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Kongen af Wuvulu B\u00f8rge Mikkelsen Hent PDF Edvard bliver født i 1875 på Læsø og vokser op under
beskedne kår. Som stor knægt stikker han til søs på skonnerten Gerda, der fører ham hele vejen til Stillehavets
fjerneste øer, hvor han finder sin skæbne på Wuvulu. Børge Mikkelsen (f. 1909) har skrevet adskillige bøger

om søfart og eksotiske eventyr. Disse historier er inspireret af hans mange personlige oplevelser som
eventyrer på de syv verdenshave, og hans serie om den unge sømand Jørn Havbo har vækket begejstring

blandt ungdommen over hele landet. Ligesom sine romankarakterer har Børge Mikkelsen flere gange selv sat
livet på spil, men han er altid sluppet heldigt ud af de prekære situationer. Han er blevet tildelt

Redningsmedaljen for de mange gange, han har reddet menneskeliv. Mikkelsen romaner bliver blot endnu
mere spændende med tanke på, at mange af de heftige situationer er baseret på hans egne oplevelser som

eventyrer.
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