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4 lette klassikere Victor Hugo Hent PDF Alle disse fire klassikere er kendt og elsket over hele verden. De står
på reolerne over hele kloden – og læses hver eneste dag. Her er de bearbejdet, så de er lette at læse og lytte
til. Vi har samlet 4 udødelige klassikere:
Klokkeren fra Notre Dame
Flere menneskers liv flettes sammen til en historie om kærlighed og sorg i Frankrig i 1482. Den
pukkelryggede Quasimodo ringer med klokkerne i kirken Notre Dame, mens den forældreløse sigøjner-pige
Esmeralda danser med sin ged i gaderne. Vi følger den onde præst og den unge digter Pierre med det gode
hjerte. I denne bog møder man også en modig kaptajn i kongens hær, en bøddel, en spøgelsesmunk, en døv
dommer, fine damer og lommetyve i Paris.
Robin Hood
Robin Hood var anfører for de fredløse i Sherwood skoven i England. Han tog fra de rige og gav til de fattige.
I denne bog møder man også Lille John, en skaldet munk, en stærk smed, Allan og Ellen, som er forelskede i
hinanden, og mange dygtige bueskytter. En biskop får sin straf, og sheriffen bliver til grin mange gange.
Skatteøen
Da drengen Jim Hawkins finder skattekortet i sørøver-kaptajnens skibskiste, er hans skæbne bestemt. Han
kommer på en lang sørejse med mange farer og forhindringer. Han bliver både ven og fjende med en skibskok, der i virkeligheden er en et-benet sørøver. Det er en lang rejse ud på havet, men også en rejse ind i
menneskets gode og onde tanker og sider.
Jorden rundt i 80 dage
Et væddemål i 1872 i London starter denne dramatiske rejse jorden rundt på 80 dage. Den rige Fogg og hans
franske tjener, Jean får følgeskab af en opdager, som mener at Fogg er en simpel tyv. Rejsen foregår med skib,
isbåd, tog, til fods og på elefant-ryg. Men der bliver også tid til at redde en ung kvinde, at slås med indianere,
at spille kort og at se på bisonokser.
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