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opdateret med kærlig hånd af levende anerkendte danske børnebogsforfattere. Fortællingen om en russisk
kurers mission fra Moskva til Irkusk i Sibirien, gennem et Rusland i blodigt oprør, hvor oprørske tatarer
hærger.Den unge officer, Mikael Strogoff hyres til den farlige opgve og begiver sig modigt af sted ind bag
fjendens linjer. Han tages til fange. Han dømmes som spion, han tortureres, men ved gode venners hjælp

kommer han nærmere og nærmere sit mål: Irkutsk. Gyldendals udødelige lever. Rigtige historier med rigtige
helte og rigtige skurke. Timevis af sjov, spænding og dødelig alvor med Long John Silver, Lady Marion,

Phileas Fogg, Kaptajn Nemo og alle de andre udødelige venner og fjender. Det gælder liv og død dybt under
havet, alt eller intet på en øde tropeø, kærlighed og oprør i Sherwoodskoven, krig og nød i Sibirien og i
Nordalaskas ødemark. Det hele er hentet op fra arkivkældrene under det gamle forlagshus af levende og
anerkendte danske børnebogsforfattere, som har valgt deres personlige favoritter og gendigtet, så levende

børn i dag kan opleve de helt store klassikere og eventyrlige fortællinger fra da far var dreng, da bedstefar var
dreng og da oldefar var dreng.
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