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Sagaen om Njal: Njal og hans sønner Keld Belert Hent PDF "Da stod alle Karis klæder samt hans hår i lys
lue. Kari kastede sig ud fra taget, og sprang af sted gennem røgen.

Da sagde en af mændene, som stod udenfor:
"Var der ikke en mand der sprang ud fra taget?"

"Umuligt," sagde en anden. "Det var Skarphedin der kastede et brændende bræt mod os."
Herefter havde de ikke mistanke om noget. Kari løb, til han kom til en bæk, den kastede han sig i og slukkede

ilden…"

Njals og Gunnars familier har egentlig været venner i mange år, da en blodig fejde udvikler sig ud af flere
små stridigheder. Begge sider tager skrappere og skrappere midler i brug – værst af alt bliver det, da tanken

om mordbrand melder sig hos den ene af de tidligere så gode venner.

Keld Belert genfortæller den længste og mest berømte af de islandske sagaer, Njals saga, som foregår på
Sydisland omkring år 1000. Bogen kan læses af voksne såvel som unge.

Keld Belert (1936-2002) var en dansk forfatter, der skrev en lang række romaner, noveller, børnebøger og
ungdomsbøger. Ved siden af sit virke som forfatter arbejdede Keld Belert som gymnasielærer, og mange af
hans historiske romaner såvel som hans arbejdshæfter om litteratur kan bruges som en del af undervisning.
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da tanken om mordbrand melder sig hos den ene af de tidligere så

gode venner.

Keld Belert genfortæller den længste og mest berømte af de
islandske sagaer, Njals saga, som foregår på Sydisland omkring år

1000. Bogen kan læses af voksne såvel som unge.

Keld Belert (1936-2002) var en dansk forfatter, der skrev en lang
række romaner, noveller, børnebøger og ungdomsbøger. Ved siden af
sit virke som forfatter arbejdede Keld Belert som gymnasielærer, og
mange af hans historiske romaner såvel som hans arbejdshæfter om

litteratur kan bruges som en del af undervisning.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Sagaen om Njal: Njal og hans sønner&s=dkbooks

