
Gudernes Død
Hent bøger PDF

Ole Henrik Laub
Gudernes Død Ole Henrik Laub Hent PDF Byen Bråthested (Hadsund) er blevet ødelagt af ransmænd, og
sammen med sin kæreste Blia og munken Anselm rejser stormanden Regnar til Hestenæs (Horsens). Men

Hestenæs er præget af ganske andre skikke og love, end de tre er vant til, og byen holdes i et jerngreb af den
nådesløse tyran Kløs Molrik. Munken Anselm forfærdes over synet af en kvinde, der trækkes omkring i et
bur, mens folk håner hende og spytter på hende. Hun har bedrevet hork og, som skik er, skal hun brændes på
bålet. Både Anselm og Regnar vil have forandringer i Hestenæs og befri befolkningen fra Kløs Molriks
herredømme, men de er dybt uenige om metoderne, der skal anvendes: Anselm prædiker kærlighed og

tilgivelse i Kristi navn, men Regnar mener, der skal drastisk handling til for at rense ud i byen… "Gudernes
Død" er andet bind i Ole Henrik Laubs saga om Danmark på Svend Estridsøns tid. Alle bøgerne kan læses
uafhængigt af hinanden. Ole Henrik Laub (f. 1937) er en dansk forfatter, der har udgivet både noveller,

romaner, børnebøger, hørespil og skuespil. Hans forfatterskab er præget af en realistisk stil, og mange af hans
værker er blevet oversat til fremmedsprog. Ole Henrik Laub har modtaget en lang række prestigiøse

stipendier og legater heriblandt Statens Kunstfonds store legat og treårige stipendium.
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Regnar til Hestenæs (Horsens). Men Hestenæs er præget af ganske
andre skikke og love, end de tre er vant til, og byen holdes i et
jerngreb af den nådesløse tyran Kløs Molrik. Munken Anselm
forfærdes over synet af en kvinde, der trækkes omkring i et bur,
mens folk håner hende og spytter på hende. Hun har bedrevet hork
og, som skik er, skal hun brændes på bålet. Både Anselm og Regnar
vil have forandringer i Hestenæs og befri befolkningen fra Kløs

Molriks herredømme, men de er dybt uenige om metoderne, der skal
anvendes: Anselm prædiker kærlighed og tilgivelse i Kristi navn,
men Regnar mener, der skal drastisk handling til for at rense ud i
byen… "Gudernes Død" er andet bind i Ole Henrik Laubs saga om



Danmark på Svend Estridsøns tid. Alle bøgerne kan læses
uafhængigt af hinanden. Ole Henrik Laub (f. 1937) er en dansk
forfatter, der har udgivet både noveller, romaner, børnebøger,

hørespil og skuespil. Hans forfatterskab er præget af en realistisk stil,
og mange af hans værker er blevet oversat til fremmedsprog. Ole
Henrik Laub har modtaget en lang række prestigiøse stipendier og

legater heriblandt Statens Kunstfonds store legat og treårige
stipendium.
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