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Havet til Syden Thom Roep Hent PDF Forlaget skriver: Efter at have besøgt de tre verdenshjørner øst, nord
og vest mangler Gammetpot nu blot at finde Sydens Kraft. På et hollandsk skib er han nået fra Caribien til
Afrikas kyst, hvor han oprøres over den udbredte slavehandel og køber tre slaver fri for 30 guldstykker, som

han hælder ud af sin magiske vadsæk.   
To skumle sømænd tror, at han har mange flere guldstykker i vadsækkenog forfølger ham, da han ledsager

den unge, frikøbte slavepige Nama gennem junglen hjem til hendes stamme.   

Snart er Gammelpot helt alene med de to skurke i det mørke Afrika, og netop som han mener at have fundet
frem til Sydens Kraft, kaster de ham ned i en dyb sø ...

Havet til Syden er fjerde og sidste del i den såkaldte Elementkvartet, der ud over dette bind omfatter album 4,
Porten til Østen, album 6, Skakten til Nordpolen, og album 7, Broen til Vesten.

Med ekstramateriale fra Gammelpots Skatkammer, hvor forfatteren Thom Roep denne gang blandt andet
fortæller om virkelighedens kolonier i Afrika, også de danske, om de afrikanske navne i historien, og om
hvordan Piet Wijn tegnede kontinentets mange flotte dyr og rige planteliv. Endelig er det blevet muligt at

genudgive den mest efterspurgte og højtelskede børnetegneserie om den lille, kærlige mand med den magiske
vadsæk. Oven i købet i en restaureret, nyfarvelagt og nyoversat udgave. Bortset fra seriens hjemland,

Holland, er Danmark det land i verden, hvor Gammelpot er allermest populær, og hvor generationer har slidt
de oprindelige 23 udgaver op siden 1977. Langt om længe kommer serien nu igen i en solid, indbundet

luksusudgave med otte siders illustreret forord om seriens tilblivelse i hvert bind.

Pressen skrev om genudgivelserne af Gammelpot:   
»Stærkt underholdende ... har alt, hvad et klassisk eventyr skal rumme ... En tidløs perle.« ****** –

Nummer9

»Mesterligt værk« ***** – Serieland

»Frisk og klar til at levere underholdning til nutidens tegneserielæsende børn.« **** – Nordjyske

»Tegningerne er mildt sagt fremragende og fremstår lige så levende, varme og eventyrlige nu, som de gjorde,
da serien var ny. En vidunderlig børnetegneserie ... Ud over de fine tegninger rummer fortællingen en del

humoristiske indslag, som både kan nydes af børnene og den voksne (op)læser.« – DBC lektør
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