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Sønderud og hjem Robert Fisker Hent PDF Morten arbejder som staldknægt på Sundgaarden. Her muger han
ud i staldene og passer studene, imens karlen Mikkel forsøger at gøre livet så surt for ham som muligt. Men
det har ikke altid været sådan her, for engang var det Mortens far, der ejede Sundgaarden. Han tabte den dog
på grund af nogle uheldige forretninger, og siden har Morten måtte slide og slæbe for den nye ejer – og

Mikkel. En dag beslutter Morten sig for, at det skal være anderledes. Han vil føre sin fars drøm videre om, at
Sundgaarden en skønne dag atter skal være i familiens eje. Og med den drøm i baghovedet rejser Morten

sønderud ... Robert Fisker (1913-1991) var en dansk forfatter, der hovedsageligt skrev bøger til børn og unge.
Robert Fisker debuterede i 1935 og udgav i løbet af sin karriere i omegnen af 150 bøger.
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