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Dværgen fra Normandiet Lars-Henrik Olsen Hent PDF Kærrens jernbeslåede hjul skramlede larmende mod
gårdspladsens toppede sten. Der blev helt stille, da okserne stoppede op midt i gården. De ringbrynjeklædte

soldater steg af hestene og overlod staldkarlen at trække dem til stalden

Kusken blev siddende tavs på bukken. Fifa løb om bag kærren. Hun stirrede måbende på den lille mand, der
netop var sprunget af sin hest. "Guds fred," sagde han og lo højt.

Hans ansigt var gammelt, og han havde et stort, sort skæg. Og så var han mindst et hoved mindre end Fifa.
Han måtte være en en dværg, en gnom, eller hvad den slags nu kaldes.

"Ikke bange, lille pige, ikke bange. Jeg bider ikke," lo mandslingen og forsvandt mod staldens mørke.

Dværgen Turold er ankommet til et kloster i Kent, England, hvor han efter ordre fra den nye biskop sætter
gang i et ambitiøst broderi. Fire sypiger, heriblandt den tiårige Fifa, udvælges til arbejdet, der trods sin

fredelige karakter ikke udspiller sig uden drama. Vi får igennem fortællingen en flot skildring og fortolkning
af det lange broderi, der senere skulle blive kendt som Bayeauxtapetet, der skildrer det blodige slag ved

Hastings 1066.

Bogen blev tildelt Danmarks skolebibliotekarforenings Børnebogspris og Nordisk Skolebibliotekarforenings
Børnebogspris. Bogen henvender sig til de større børn og voksne læsere.

Denne udgave af DVÆRGEN FRA NORMANDIET er en ny indlæsning af den seneste, gennemredigerede
version fra 2012, der fortsættes i FLUGTEN FRA KLOSTERET og KONGENS DØD.

 

Kærrens jernbeslåede hjul skramlede larmende mod gårdspladsens
toppede sten. Der blev helt stille, da okserne stoppede op midt i
gården. De ringbrynjeklædte soldater steg af hestene og overlod

staldkarlen at trække dem til stalden

Kusken blev siddende tavs på bukken. Fifa løb om bag kærren. Hun
stirrede måbende på den lille mand, der netop var sprunget af sin

hest. "Guds fred," sagde han og lo højt.

Hans ansigt var gammelt, og han havde et stort, sort skæg. Og så var
han mindst et hoved mindre end Fifa. Han måtte være en en dværg,

en gnom, eller hvad den slags nu kaldes.

"Ikke bange, lille pige, ikke bange. Jeg bider ikke," lo mandslingen
og forsvandt mod staldens mørke.

Dværgen Turold er ankommet til et kloster i Kent, England, hvor han
efter ordre fra den nye biskop sætter gang i et ambitiøst broderi. Fire
sypiger, heriblandt den tiårige Fifa, udvælges til arbejdet, der trods
sin fredelige karakter ikke udspiller sig uden drama. Vi får igennem
fortællingen en flot skildring og fortolkning af det lange broderi, der

senere skulle blive kendt som Bayeauxtapetet, der skildrer det



blodige slag ved Hastings 1066.

Bogen blev tildelt Danmarks skolebibliotekarforenings
Børnebogspris og Nordisk Skolebibliotekarforenings Børnebogspris.

Bogen henvender sig til de større børn og voksne læsere.

Denne udgave af DVÆRGEN FRA NORMANDIET er en ny
indlæsning af den seneste, gennemredigerede version fra 2012, der
fortsættes i FLUGTEN FRA KLOSTERET og KONGENS DØD.
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