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William kalder ham en bangebuks! Han gør jo bare som de voksne siger, men nu skal William have sig en
overraskelse. Arne læser en spændende bog om tyrefægtning og overtaler sin ven Holger til en farlig leg med
faderens tyre … Livet er spændende, når verden er fuld af drengelege. Tag med Torry Gredsteds "Ulydig" på
drengetur og oplev, hvad det vil sige at tage munden for fuld – men at slippe med skrækken! Bogen er skrevet
i og med samtidens sprog og retskrivning. Note fra forlaget: Værkets persontegning og sprogbrug er ikke
udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et historisk dokument, der beskriver sin samtids

menneskeopfattelse. Torry Gredsted (1885-1945) satte ord på drengedrømme. Han var en dansk
børnebogsfatter og gjorde sig særligt bemærket som en af dem, der startede bølgen af drengebøger i

1920‘erne. Hans mest kendte bøger er indianerfortællingerne "Hokota", "Præriens søn", og med "Paw" og
"Paw i urskoven" skabte han spændende historier om en dansk indianerdrengs eventyr.
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