
Fenrisfærden
Hent bøger PDF

Susanne Clod Pedersen

Fenrisfærden Susanne Clod Pedersen Hent PDF Om ”Fenrisfærden ”

I Fenrisfærden vender Arnulf Ulveblod tilbage til Norge efter sin voldsomme rejse til Kiev, hvor oprøret
ulmer. Hakon jarl er trængt af sine landsmænd og kongeætlingen Olav Tryggvason tør stræbe stort, mens også

Odin og Hvide Krist dyster om magten.

Gammelt venskab blusser op og begivenhederne sender Arnulf ud på islandsk ulvefærd, som river mange
skæbner med sig. Krigerblodet brænder, og han træder ikke blandt milde mænd.

Anmeldelser af serien Arnulf

”Alle taler om vikingetiden. Alle tror, de har et billede af vikingetiden. Men Susanne Clod Pedersens bøger er
det sted, jeg er kommet tættest på – hun ved, hun tror, hun kan. Jeg går ind i hendes fortalte rum, og jeg er i

en anden verden.” – Maria Helleberg

”Vedkommende, historisk korrekt og HAMRENDE spændende. Man kan smage blodet, man kan dufte røgen
og man kan føle de varme stærke følelser vores forfædre kæmpede med. En fantastisk historie som jeg kan

anbefale alle med eventyr og kampgejst i blodet at læse.” – Jim Lyngvild

”Endelig! Endelig er der én, som fortæller, hvordan det virkelig var med vikingerne. Her kommer the real
thing. Det er som at være der selv. Drønspændende og medrivende.” – Politiken

”Hæsblæsende aktion. Man rives med af et forrygende forløb, der er sammensat med sans for suspense og
overraskelseseffekter.” – Berlingske Tidende

”Underholdende. Seriøs research. Man keder sig bestemt ikke i Arnulfs selskab.” – Jyllandsposten

”Fenrisfærden” er indlæst af Bent Otto Hansen

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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