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Egon står pludselig uden hyre i en amerikansk havneby, men helt tilfældigt løber de på en gammel ven, der
fortæller dem, at en skonnert er ved at blive udrustet til skattejagt på nogle øer i Det caribiske hav. Det lyder
spændende, synes de to kammerater, og heldet er med dem. Det lykkes dem at få hyre på skonnerten, og de to
kammerater kommer ud for et væld af vilde eventyr – dog ikke dem de havde regnet med ... Børge Mikkelsen

(f.1909) har skrevet adskillige bøger om søfart og eksotiske eventyr. Disse historier er inspireret af hans
mange personlige oplevelser som eventyrer på de syv verdenshave, og hans serie om den unge sømand Jørn
Havbo har vækket begejstring blandt ungdommen over hele landet. Ligesom sine romankarakterer har Børge
Mikkelsen flere gange selv sat livet på spil, men han er altid sluppet heldigt ud af de prekære situationer. Han
er blevet tildelt Redningsmedaljen for de mange gange, han har reddet menneskeliv. Mikkelsen romaner
bliver blot endnu mere spændende med tanke på, at mange af de heftige situationer er baseret på hans egne
oplevelser som eventyrer. I Børge Mikkelsens serie om Jørn Havbo følger vi den unge vestjyde på hans

eventyr på de syv verdenshave. I første bog går Jørn som fjortenårig til søs for første gang, og herefter følger
vi ham gennem hans teenageår, mens dramatiske begivenheder forvandler den unge dreng til en mand.
Undervejs møder Jørn Egon en dreng på hans egen alder og gennem serien ser vi de to unge knytte et

venskab for livet. Jørn Havbo-serien er en underholdende og begivenhedsrig fortælling om, hvad verden
havde at byde på af oplevelser i 1940‘erne og 1950‘erne, og mange af hændelserne er baseret på forfatterens

egne eventyr i sit mangeårige virke som sømand.
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