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År 1150 föds Arn Magnusson på Arnäs gård vid Vänerns strand nära Skara. Hans föräldrar är av fint folk,
båda är släkt med kungar. Arns mor dör och Arn får flytta till munkarna på Varnhems kloster. De uppfostrar
honom, han får läsa böcker och lära sig mer om sin tro. Broder Guilbert de Beaune lär honom även att skjuta
med pil och båge och fäktas med svärd. Snabbt blir Arn en skicklig och orädd man som ingen kan klaga på.
Munkarna förstår att Arn inte passar som broder i ett kloster utan är mer lämpad att bli en Guds krigare. Men
Arn vet inget om vad munkarna vill att han ska bli. Sexton år gammal återvänder han till gården där han

föddes, där olika stormän strider om kungakronan i Sverige. Nu möter Arn också kvinnor och känner lust till
dem. Han blir kär i två samtidigt, problemet är att de är systrar. Enligt Västgötalagen är det ett brott som

kräver lagens strängaste straff. Arn döms för sin kärleks skull att sona sitt brott med att bli tempelriddare i det
Heliga landet.

Arn Vägen till Jerusalem Paperback. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher
classroom teacher institution or organization should be applied. Ämne Ljudböcker Lättläst Romaner

Arn Vägen Till Jerusalem
Recension,Vägen Till Jerusalem

Laddas ned direkt. År 1150 föds Arn Magnusson på Arnäs gård vid Vänerns. Svensk författare och journalist
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född i Södertälje och uppvuxen i Saltsjöbaden. Helgum menar att Gud kallat honom till Jerusalem och att de
av församlingsborna som blir kallade ska följa honom. Kommentera arbete. Jerusalem är ett av Selma

Lagerlöfs mest omtalade verk och bygger på verkliga händelser. Ska Arn stanna hos munkarna återvända t.
Bara under det första korståget mördades 12 000 judar längs vägen. Vägen till Jerusalem är en romantisk
äventyrsroman och en storartad historisk skildring från 1100talet den tid då landet Sverige höll på att växa

fram. How do you say Vagena language? Listen to the audio pronunciation of Vagena language on
pronouncekiwi . Its a Micro size geocache with difficulty of 3.5 terrain of 1.5. Arn Vägen till Jerusalem

Lättlästboken skrevs 20080327 av författaren Jan Guillou.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


