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forfatter og folkeskolelærer. Hans mangeårige kendskab til børn og unge og deres særegne livsverden har
sammen med opvæksten ved den jyske vestkyst dannet grobund for hans forfatterskab. Børn og unges

oplevelser med skolen, kammeraterne og forældrene er genkommende temaer i forfatterskabet lige så vel som
eventyret og alt det, der gør de første mange leveår til noget helt særligt.

 

"Vejen derud" er den fantastiske historie om den 14-årige skibsdreng
Ramón, der arbejder ombord på Christoffer Coumbus' lille flåde af
skibe. Målet er at finde søvejen til Indien. Men livet på havet byder

på mange fare; storme, sygdom, havuhyre eller den frygtelige
afgrund ved verdens ende ... Mon Ramón og de 100 sømænd når
frem i live? "Manden hed Christoffer Columbus. Og fredag den 3.
august ville mere end 100 sømænd lægge deres liv i hans hænder.
Over 100 sømænd og tre skibe skulle rejse tværs over et stort og
ukendt ocean. Den lille flåde skulle vove sig dér ud, hvor ingen før
havde sejlet. – Bare på grund af én mands vilde ideer." Knud Erik
Larsen (f. 1936, Århus) er en dansk forfatter og folkeskolelærer.
Hans mangeårige kendskab til børn og unge og deres særegne
livsverden har sammen med opvæksten ved den jyske vestkyst

dannet grobund for hans forfatterskab. Børn og unges oplevelser med
skolen, kammeraterne og forældrene er genkommende temaer i



forfatterskabet lige så vel som eventyret og alt det, der gør de første
mange leveår til noget helt særligt.
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