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Piraternes dagbøger Alexandre Olivier Exquemelin Hent PDF Forlaget skriver: Henry Morgan fortalte ikke
sine overordnede eller sine kammerater om sine planer, udover at de ville kunne tjene en formue. Først da
skibene om nogle få dage ville nå frem til Costa Ricas fastland røbede han sine planer. Disse gik ud på ved
nattetide at indtage og plyndre havnebyen Puerto Bello. Da nogle af hans kammerater hævdede, at de var alt
for få til denne opgave, svarede Morgan blot, hvad vi mangler i antal opvejes af vort mandsmod. Jo færre vi
er, jo mere holder vi sammen, og jo færre er vi også til bagefter at dele rovet. De kommende sørøvere var helt

enige heri.

Ingen roman er i stand til at overgå Sir Henry Morgan og hans sørøverbandes sande eventyr, når de gik i krig
mod den spanske stormagt og terroriserede kolonierne i Vestindien i årene 1666 til 1672. Det hele

kulminerede i den berygtede indtagelse og afbrænding af Panama City. Denne rystende beretning, som her
fortælles af en Morgans egne folk, skildrer de mest berygtede piraters hærgen. Personer som Pierre le Grand,
Bartholomew the Portuguese, Rock the Brazilian, Lewis Scot, François L´Olonnais og ikke mindst Sir Henry

Morgan.

Stor, flot og illustreret bog. Bogen er fyldt med den tids kobberstik, landkort og malerier. Alexander
Exquemelins originale manuskript understøttes i form af spændende kommentarer om pirateriets historie, dets

miljø og strategier. Disse er skrevet af en af verdens førende eksperter i sørøveri. Bl.a. Terry Breverton.
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