
1000-årsriget
Hent bøger PDF

Tonny Gulløv

1000-årsriget Tonny Gulløv Hent PDF Forlaget skriver: 1000-Årsriget: er læst af en del beta-læsere, som alle
er fuldstændig fanget af bogens fortælling, som er baseret på fakta, men pakket ind i humor, spænding og

historiske oplevelser. Selv bogens redaktør måtte starte forfra, da historen opslugte hende!

OMSLAGET: er tegnet af den prisvindende tegner, Stinne Fuglsbjerg, som har tegnet kronprins Frederiks
øjne ind i ansigtet på forsiden idet ansigtet skal forestille Gorm den Gamle - kronprins Frederik og

kongehusets stamfader.

Bagsiden:
Året er 937, og Britannien hærges endnu en gang af daner på plyndringstogt. Ulv, en flabet og hidsig yngling,
bliver taget som træl og lænket til en årebænk på skibet Havormen, hvor han lærer den gigantiske mand,

Ymer, at kende.  Ymer forsøger at få sat skik på Ulv for at forbedre hans chance for overlevelse i et selskab af
hårde mænd fra Nord. Ulv nægter at acceptere livet som træl, og det er tæt på at gøre ham et hoved kortere -
for danerne har en uheldig vane med at veksle ord til sværdhug.  Gennem hovedpersonen, Ulv Palnatoke,
berettes den 1000 år gamle og dramatiske historie om Gorm den Mægtige, Knud Gormsøn og Harald
Kongesøn - i dag bedre kendt som Gorm den Gamle, Knud Dana-Ast og Harald Blåtand. Fortællingen

skildrer, hvordan Ulv ad omveje ender i Jylland og hvirvles ind i de benhårde kampe om det, der engang skal
blive til Danmark. Gorm Konge skyr ingen midler for at sikre sig herredømmet over danerne og kræver Ulvs
hjælp. 1000-årsriget er en fascinerende, humoristisk og barsk fortælling om en tid, hvor danerne konstant lå i
krig med hinanden og utallige andre folkeslag i jagten på rigdom og skjaldenes lovprisning - en skønlitterær
fortælling baseret på faktiske begivenheder. Gorm den Gamle regnes som stamfader til det danske kongehus,
og det betyder at både historien og kongehuset går over 1000 år tilbage - og at det danske monarki er det

ældste eksisterende i verden.

 

Forlaget skriver: 1000-Årsriget: er læst af en del beta-læsere, som
alle er fuldstændig fanget af bogens fortælling, som er baseret på
fakta, men pakket ind i humor, spænding og historiske oplevelser.
Selv bogens redaktør måtte starte forfra, da historen opslugte hende!

OMSLAGET: er tegnet af den prisvindende tegner, Stinne
Fuglsbjerg, som har tegnet kronprins Frederiks øjne ind i ansigtet
på forsiden idet ansigtet skal forestille Gorm den Gamle - kronprins

Frederik og kongehusets stamfader.

Bagsiden:
Året er 937, og Britannien hærges endnu en gang af daner på

plyndringstogt. Ulv, en flabet og hidsig yngling, bliver taget som træl
og lænket til en årebænk på skibet Havormen, hvor han lærer den
gigantiske mand, Ymer, at kende.  Ymer forsøger at få sat skik på
Ulv for at forbedre hans chance for overlevelse i et selskab af hårde
mænd fra Nord. Ulv nægter at acceptere livet som træl, og det er tæt
på at gøre ham et hoved kortere - for danerne har en uheldig vane
med at veksle ord til sværdhug.  Gennem hovedpersonen, Ulv
Palnatoke, berettes den 1000 år gamle og dramatiske historie om
Gorm den Mægtige, Knud Gormsøn og Harald Kongesøn - i dag



bedre kendt som Gorm den Gamle, Knud Dana-Ast og Harald
Blåtand. Fortællingen skildrer, hvordan Ulv ad omveje ender i

Jylland og hvirvles ind i de benhårde kampe om det, der engang skal
blive til Danmark. Gorm Konge skyr ingen midler for at sikre sig

herredømmet over danerne og kræver Ulvs hjælp. 1000-årsriget er en
fascinerende, humoristisk og barsk fortælling om en tid, hvor

danerne konstant lå i krig med hinanden og utallige andre folkeslag i
jagten på rigdom og skjaldenes lovprisning - en skønlitterær

fortælling baseret på faktiske begivenheder. Gorm den Gamle regnes
som stamfader til det danske kongehus, og det betyder at både

historien og kongehuset går over 1000 år tilbage - og at det danske
monarki er det ældste eksisterende i verden.
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