Flukten over fjellet
Sprak:

Bokmål

Kategori:

Romanserier

Forfatter:

Willy Ustad

Serie:

Sagaen om Eyvind Bolt

Antall sider:

304

ISBN/EAN:

9788202451318

Utgivelsesar:

2014

Forlag:

Cappelen Damm

Flukten over fjellet.pdf
Flukten over fjellet.epub

Eyvind flykter for livet. Hjertet hamrer i brystet. Han må komme seg vekk, og han må ta med seg Gunnhild.
Da han finner henne, er hun ikke alene. Ved hennes side står den fremmede kvinnen fra fjellet. Lamslått ser
han på de to kvinnene – den ene lys og kjent, og den andre mørk og mystisk. Hans håp for fremtiden og hans
innerste begjær, side om side.
Men det er ingen tid til tvil eller forklaringer. Bak ham kommer biskop Armands leiemordere – og de kommer
raskt, altfor raskt.
Gutten som ble reddet fra baglerne og fraktet over fjellet ble til slutt landets konge. Men synet på Håkon
Håkonsson har endret seg drastisk gjennom historien. Det er minst to perspektiv på hvordan dette naturens
mesterstykke ble til – en fantasifull og en vitenskapelig. Begge er kanskje like fantastiske, som fjellet selv. I
fjor høst ble hotellet i Sulitjelma, nærmest over natten, omgjort til asylmottak.
Nå i høst var dette over, de siste flyktningene ble. Victoria er en av filmene du kan se her på NDLA film.

Film & Kino har utarbeidet filmstudieark til filmen: Filmstudieark Victoria. Filmmediet er svært mangfoldig.
Forsvarsdepartementet etterlyste glemte helter fra 2. verdenskrig - over 400 forslag har kommet inn Sigrid
Undset, litteraturhistorie og Kransen. Storbonden Lavrans Bjørgulfssøn, Ragnfrid og deres datter Kristin
flytter fra gården Skog i Follo til.
Bokanmeldelse av Kransen av Sigrid Undset. Kransen er en av tre bøker i Kristin Lavransdatter-serien.
Insektene utgjør den mest artsrike og varierte dyregruppen på jorden. Til nå har over én million arter blitt
beskrevet, og det reelle tallet er antakeligvis flere. Verdensarven i Telemark RJUKAN-NOTODDEN
INDUSTRIARV. Vi er stolte over å være på UNESCOs verdensarv-liste. Bli med på reisen og bli kjent med
stedene, ideene og. Nyheter, sport, kultur og debatt fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

