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Mikker finder sin far Else Fischer Hent PDF Mikker er stadig fanget i et land overtaget af en soldaterregering
og præget af uro og krig. Men Mikker drømmer om et fredeligt oprør, som skal gøre det muligt for ham og

hans venner at gense deres forældre. Men hvad han ikke lige havde regnet med, var den modbydelige kaptajn
Mac Smith, som ikke finder sig i, at man forsøger at løbe om hjørner med ham.

Else Fischer (1923-1976) var en dansk forfatter, der er mest kendt for sine krimier og i sin tid blev kaldt
Danmarks Agatha Christie. Fischer fik sin romandebut med værket "Telefonen er afbrudt" i 1957, og

efterfølgende skrev hun 14 kriminalromaner. Hun er kendt for at have gjort kriminalromanen bredt accepteret
som både lødig og intelligent underholdning.

"Drengen uden fortid" er en todelt serie om drengen Mikker, der har fået hukommelsestab, efter borgerkrigen
kom til hans land. Han er blevet væk fra sin familie, men drømmer stadig om at finde dem en dag, alt imens
han arbejder illegalt og er blevet anbragt på stue 7 på en statskostskole. Serien består af bindene "Drengen

uden fortid" og "Mikker finder sin far".
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