
Narre-Jokke i Jylland - og andre krøniker
Hent bøger PDF

Niels Jensen
Narre-Jokke i Jylland - og andre krøniker Niels Jensen Hent PDF I 1074 skal Danmark bestemme, hvem der
skal efterfølge Svend Estridsen på tronen: Skal det være Harald, der ønsker fred, eller Knud den Stridslystne?
Jokke er vokset op ved Vilhelm Erobrerens hof og er fulgt med ham fra Normandiet til England. I år 1074

forærer Vilhelm ham til den danske konge, og Jokke bliver kastet ud i et vælg af intriger ved det danske hof.
Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet et væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks
historie, bibelhistorie og nordisk mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og sidenhen er det

blevet til 37 bøger. "I vikingernes skygge" er Niels Jensens serie om livet omkring den danske trone i
middelalderen. Bøgerne giver både en spændende indsigt i danmarkshistorien og en forståelse af, hvordan

livet så ud for almindelige mennesker i starten af det andet årtusind. Serien består af fem bøger, der følger den
samme slægt: "Narre-Jokke i Jylland", "Kongemordet", "Himlens straf", "Ulf Jokkesøn på flugt" og

"Skjaldeungerne".

 

I 1074 skal Danmark bestemme, hvem der skal efterfølge Svend
Estridsen på tronen: Skal det være Harald, der ønsker fred, eller

Knud den Stridslystne? Jokke er vokset op ved Vilhelm Erobrerens
hof og er fulgt med ham fra Normandiet til England. I år 1074

forærer Vilhelm ham til den danske konge, og Jokke bliver kastet ud
i et vælg af intriger ved det danske hof. Niels Jensen (f. 1927) er en
dansk forfatter, der har skrevet et væld af børne- og ungdomsbøger
om Danmarks historie, bibelhistorie og nordisk mytologi. Han

debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og sidenhen er det blevet
til 37 bøger. "I vikingernes skygge" er Niels Jensens serie om livet
omkring den danske trone i middelalderen. Bøgerne giver både en
spændende indsigt i danmarkshistorien og en forståelse af, hvordan
livet så ud for almindelige mennesker i starten af det andet årtusind.
Serien består af fem bøger, der følger den samme slægt: "Narre-

Jokke i Jylland", "Kongemordet", "Himlens straf", "Ulf Jokkesøn på



flugt" og "Skjaldeungerne".

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Narre-Jokke i Jylland - og andre krøniker&s=dkbooks

