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Den højeste ære Susanne Clod Pedersen Hent PDF Den unge Hialmar Gunwardsøn bliver i år 1415 sendt til
England af sin nye herre, kong Erik af Pommern.

Her ruster kong Henry den femte sig til krig imod arvefjenden Frankrig. Hialmar slutter sig til hæren i
følgeskab af sin trolovede, Arina, samt væbneren Erland, kammerpigen Hedvig og pagen Guster, og han får

brug for al sin styrke og udholdenhed for at leve op til ridderstandens krav om vilje, evne og mod.

Kong Henrys tro på sit hærtog er ukuelig, men fjenden er mægtig, selvom den franske adel er dybt splittet af
interne stridigheder. Bristede idealer og skæbnesvangre beslutninger, krigens nationale triumfer og tragedier

river alt og alle med sig.

Mens venskaber knyttes, og troskab og loyalitet bliver afprøvet til det yderste, Hialmar bliver blandt andet
tvunget til at træffe svære valg mellem personlig rigdom og sin trofaste væbners liv og han har stadig sværere

ved at forsvare sin elskede Arina og bære ansvaret for sine valg.

Hialmar-trilogien er inspireret af de gamle autentiske ridderberetninger og fører lytteren dybt ind i selve
riddersjælen.

Indlæst af Kjeld Høegh i 2008

Anmeldelser af Den højeste ære
"Genremæssigt kan man jo ikke komme udenom at nævne Arn-serien."

- Lektørudtalelse
”Mindst ligeså spændende, seriøs og grundig som Jan Guillou’s historier om tempelridderen Arn.”

- Løkken Folkeblad

"Glæd jer til den!"
"Susanne Clod Pedersen har med sin anden bog i serien om Hialmar skabt en intens og forrygende historie.
Susanne bruger et sprog, som er så beskrivende, at man nærmest har en film kørende på nethinden imens man
læser - ned til de mindste detaljer. Selve historien er rigtig bindende - den fanger én, og man får lyst til at læse

den næste side også, i stedet for at lægge den fra sig. Har man den mindste interesse for middelalderen,
kampe med sværd og så videre, så er denne bog guld værd."

- Liveforum
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sin nye herre, kong Erik af Pommern.

Her ruster kong Henry den femte sig til krig imod arvefjenden
Frankrig. Hialmar slutter sig til hæren i følgeskab af sin trolovede,
Arina, samt væbneren Erland, kammerpigen Hedvig og pagen

Guster, og han får brug for al sin styrke og udholdenhed for at leve
op til ridderstandens krav om vilje, evne og mod.

Kong Henrys tro på sit hærtog er ukuelig, men fjenden er mægtig,
selvom den franske adel er dybt splittet af interne stridigheder.

Bristede idealer og skæbnesvangre beslutninger, krigens nationale
triumfer og tragedier river alt og alle med sig.



Mens venskaber knyttes, og troskab og loyalitet bliver afprøvet til
det yderste, Hialmar bliver blandt andet tvunget til at træffe svære
valg mellem personlig rigdom og sin trofaste væbners liv og han har
stadig sværere ved at forsvare sin elskede Arina og bære ansvaret for

sine valg.

Hialmar-trilogien er inspireret af de gamle autentiske
ridderberetninger og fører lytteren dybt ind i selve riddersjælen.

Indlæst af Kjeld Høegh i 2008

Anmeldelser af Den højeste ære
"Genremæssigt kan man jo ikke komme udenom at nævne Arn-

serien."
- Lektørudtalelse

”Mindst ligeså spændende, seriøs og grundig som Jan Guillou’s
historier om tempelridderen Arn.”

- Løkken Folkeblad

"Glæd jer til den!"
"Susanne Clod Pedersen har med sin anden bog i serien om Hialmar
skabt en intens og forrygende historie. Susanne bruger et sprog, som
er så beskrivende, at man nærmest har en film kørende på nethinden
imens man læser - ned til de mindste detaljer. Selve historien er

rigtig bindende - den fanger én, og man får lyst til at læse den næste
side også, i stedet for at lægge den fra sig. Har man den mindste
interesse for middelalderen, kampe med sværd og så videre, så er

denne bog guld værd."
- Liveforum

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den højeste ære&s=dkbooks

