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Pirat Bent og de stinkende sømænd Nikolaj Højberg Hent PDF Bent er 10 år gammel og er en vaskeægte
pirat. Han har godt nok ikke været ude at plyndre skibe endnu, men hans far har lovet, at han vil blive kaptajn

på skibet Røde Yrsa og få lov til at sejle på De Syv Verdenshave.

Endelig kommer dagen, hvor Bent får at vide, at nu er han kaptajn. Desværre synes hans mor, at det er en
dårlig idé. Hun vil have, at Bent først skal i piratskole, før han får lov til at stikke til søs.

Bent bliver så ked af det, at han beslutter at stjæle Røde Yrsa og skyde hele pirathavnen i smadder. Det går
dog ikke helt efter planen. Faktisk sker der det, at en drage kidnapper ham og giver ham en besætning på 35

zombier og en dødsens farlig opgave.
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