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HELGI DANER - SÆRUDGAVE, BOG+LYDBOG+E-BOG - (BOG, LYDBOG OG E-BOG)
SÆRUDGAVE - Her får du både den
trykte bog samt koder til download
lydbog og e-bog + en masse ekstra
materiale. Josefine Ottesen har
moderniseret historien om Holger
Danske. Helgi Daner er meget mere
en blot en historisk roman, her er
både trolddom og overnaturlige
væsner.
Fås også som:
Helgi Daner, download lydbog
Helgi Daner, ebog
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Tilføj til kurv
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Vare nr.: ISBN9788792860422
Forfatter: Josefine Ottesen
Forlag: Josefine Ottesen
Medie: Bog+cd

SÆRUDGAVE - Her får du både den trykte bog samt koder til download lydbog og e-bog +
en masse ekstra materiale.

Josefine Ottesen har moderniseret historien om Holger Danske. Helgi Daner
er meget mere en blot en historisk roman, her er både trolddom og
overnaturlige væsner. Historien er også kun næsten korrekt. Josefine
Ottesen har skabt et nyt univers fra en tid hvor ære, mod og forandringer
var hverdag. Helgi Daner en fortælling fuld af kampscener, ære, pligt,
kærlighed og familie. Du kan ikke undgå at blive grebet, man er slet ikke i
tvivl om det store research-arbejde der ligger til grund for bogen.
Om Helgi Daner
Helgi Daner foregår omkring år 800.
Danermarkens konge, Gøtrik, forelsker sig i alfekvinden Svanhild og selvom
hun ved, at det vil koste hende livet, føder hun kongen en arving, Helgi.
Gøtriks onde mor, Jofrid, forlanger den nyfødte konge dræbt, som det
troldepak han er efter hendes mening. Kongens fosterbror Eskil tager dog
drengen til sig og opdrager ham som sin egen.
Helgi møder først sin rigtige far som 14-årig. Men han giver ham som gidsel
til frankernes konge som pant for fremtidige skatter. Helgi må finde ud af,
om han vil tjene sin slægt eller følge sit hjerte. Helgi skal vælge mellem sit
nye liv i Frankerriget og pligten over for sit gamle liv i Danermarken. Og
selvom hans hjemland og slægt har svigtet ham flere gange, kan han ikke
slippe af pligtfølelsen. Heller ikke selvom han er begyndt at føle sig hjemme
i Frankerriget.
Helgi Daner er ikke kun en historie for børn og unge, men henvender sig
bredt til både mænd og kvinder med interesse for historie og let
fantasy.

Ekstra materiale til Helgi Daner
I bogen findes kort samt personliste til bogen, og bagest findes
de kvad som bogen genfortæller i deres oprindelige form.
Derudover er der ordforklaringer til en del af de gamle ord som
ikke længere er så kendte.
Til bogen findes masser af ekstramateriale, blandt andet et
hæfte med læselege og billedkort til personerne. Helgi Daner-universet
udvikler sig hele tiden, og kun fantasien sætter grænser.
Du kan besøge www.helgidaner.dk, hvor der findes endnu mere materiale
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