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Sagaen om Njal: Gunnar på Hlidarende Keld Belert Hent PDF "Gunnar opdagede ingenting, førend den
øverste del af taget gik af huset. Han skød imidlertid videre med sin bue, så de ikke kunne komme i nærheden

af ham.
Da foreslog Mård for anden gang, at de skulle brænde Gunnar inde …"

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
Island 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.

 

"Gunnar opdagede ingenting, førend den øverste del af taget gik af
huset. Han skød imidlertid videre med sin bue, så de ikke kunne

komme i nærheden af ham.
Da foreslog Mård for anden gang, at de skulle brænde Gunnar inde

…"

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 Island 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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