
Som landet lå
Hent bøger PDF

Lars-Henrik Olsen
Som landet lå Lars-Henrik Olsen Hent PDF Nøgleord: Roman, ungdomsbog, tidlig middelalder, Kong
Valdemar, trælleLeveringstid paperback: 3-4 hverdage Goodreads: 3,80 stjerner, 54 ratings Første del i
trilogien om Svend Pindehugger og livet i den tidligste middelalder   ANMELDERNE SKREV  ”En

velskrevet, vedkommende og realistisk historisk roman med fine naturskildringer. Det er en bog i bedste Lars-
Henrik Olsen-stil. Intens og givende ned i detaljen – billedligt og sprogligt. En bog om mennesker på godt og
ondt. Livet bliver på enestående vis gjort levende og spændende.”– Lektørudtalelse   ”Bogen er fremragende
læsning, der giver et godt billede af den tidlige middelalder.”– Jyllands-Posten   ”Hvis jeg var skolelærer ville
jeg være himmelhenrykt over en bog som Lars-Henrik Olsens  ’Som landet lå’.”– Steffen Larsen, Det Fri

Aktuelt OM BOGEN Fra sit skjul i landsbyen Hesnæs på Falster ser den syvårige Svend sin far blive dræbt og
sin mor og søster blive bortført af slavejægere fra Estland. Svend bliver bragt til en landsby i Nordsjælland,
hvor han lever et ensomt liv som hyrdedreng, indtil han bliver ven med den frygtede, fredløse Stimand, der
lever skjult i de store, nærliggende skove. Da Svend forelsker sig i landsbyens unge trælpige, tager han en
beslutning, der får afgørende betydning for hans senere liv. Svend er bare 18 år, da han sejler med Kong
Valdemars store krigsflåde mod Estland sommeren 1219. Serien omfatter: Bind 1: Som landet lå Bind 2:

Skjult af skoven Bind 3: Ravnens skrig
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