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Isfolket 1 - Troldbunden Margit Sandemo Hent PDF Det er år 1581. Silje er kun sytten år, og pesten har slået
hele hendes familie ihjel. Udsultet og forfrossen og med to forældreløse børn at tage vare på nærmer hun sig
ligbålene uden for Trondheim for at få lidt varme i kroppen. Sært nok er der kun én, der hjælper Silje i nødens

stund - en mand af Isfolkets slægt, som Silje finder dyrisk og skræmmende - og samtidig umådeligt
tiltrækkende. Serien om Isfolket er en gribende krønike om kærlighed og overnaturlige kræfter og ikke

mindst om kampen mellem det gode og det onde. Dette er første bind af den nyoversatte udgave af Margit
Sandemos legendariske beretning om isfolket. BOGRUMMET giver bogen 5 ud af 5 stjerner og skriver:
"Med denne legende skydes en meget spændende historie i gang. Selvom man har lyst til at slå Silje for at
være himmelråbende naiv fra tid til anden, så er hun dog hamrende godt portrætteret og den mystiske mand
hun møder først i historien er ligeså. Det fænger voldsomt hurtigt, hele ideen om legenderne og stemningen i
bogen. Ja den kan være lidt underlødig fra tid til anden, men det bør lægge forfatteren til last. Læs den og
undr dig højlydt over at Margit Sandemo kunne skrive denne vitale og medrivende saga mellem 1982-1989,
da hun var 58 år gammel." ***** bogrummet.dk LITTERATURSIDEN anmelder hele serien 1 - 47 og skriver:
Gennemført og fængslende nordisk familiesaga på 47 bind, hvor det overnaturlige spiller en central rolle.
Langt oppe bag snedækkede bjerge i Norge ligger en afsides dal. Her bor en lille skare af mennesker kaldet
Isfolket, som altid har været frygtet og mistroet af folk uden for dalen pga. rygter om ondskab og trolddom.
Isfolket bærer da også rundt på en forbandelse kastet over slægten af en forfader ved navn Tengel. I hver

generation skal fødes mindst ét barn med ondt sind, gule øjne og overnaturlige kræfter. Ved fødslen af sådan
en ”ramt”, som barnet kaldes, dør moren ofte pga. de brede, deforme skuldre det ramte barn fødes med. Bog 1

i sagaen om Isfolket starter i 1500-tallet, hvor en anden Tengel, født med slægtens forbandelse, møder
kærligheden og godheden i pigen Silje. Det sætter en kamp mellem det gode og det onde i gang, hvilket

blandt andet resulterer i en formildelse af forbandelsen. Nu fødes der ikke kun en ramt i hver generation, men
også en ”udvalgt”, som har en helt speciel evne i kampen mod det onde. Man følger slægten gennem tykt og
tyndt op gennem årene og gennem forskellige historiske perioder og begivenheder til vore dage. Kampen
mod den onde Tengel intensiveres i takt med, at han vågner op fra sin dvale; jeg vil nemlig godt afsløre, at

han slet ikke er død – kun skindød (og han lugter og ser ud derefter). Han venter bare på det rette tidspunkt til
at overtage verdensherredømmet. I serien stifter man bl.a. bekendtskab med dæmoner, genfærd, djævle,

selveste Lucifer og mange andre sagnfigurer. Og de døde medlemmer af slægten holder sig ikke altid på den
anden side, hvis der er brug for deres hjælp i de levendes rige. At opridse hele plottet i en så stort og bredt
anlagt slægtshistorie er ikke nemt. I første bog aner man slet ikke, hvilke vilde vover man bliver ført ud på
gennem de næste 46 bind. Nogle af bøgerne er bedre end andre, men ingen af dem kan undværes. Og der er i
hvert fald saft, kraft og kulør i Margit Sandemos pen, så hvis man læser serien med et åbent sind, får man sig

en stor og berigende oplevelse.



 

Det er år 1581. Silje er kun sytten år, og pesten har slået hele hendes
familie ihjel. Udsultet og forfrossen og med to forældreløse børn at
tage vare på nærmer hun sig ligbålene uden for Trondheim for at få
lidt varme i kroppen. Sært nok er der kun én, der hjælper Silje i

nødens stund - en mand af Isfolkets slægt, som Silje finder dyrisk og
skræmmende - og samtidig umådeligt tiltrækkende. Serien om
Isfolket er en gribende krønike om kærlighed og overnaturlige

kræfter og ikke mindst om kampen mellem det gode og det onde.
Dette er første bind af den nyoversatte udgave af Margit Sandemos
legendariske beretning om isfolket. BOGRUMMET giver bogen 5
ud af 5 stjerner og skriver: "Med denne legende skydes en meget

spændende historie i gang. Selvom man har lyst til at slå Silje for at
være himmelråbende naiv fra tid til anden, så er hun dog hamrende
godt portrætteret og den mystiske mand hun møder først i historien
er ligeså. Det fænger voldsomt hurtigt, hele ideen om legenderne og
stemningen i bogen. Ja den kan være lidt underlødig fra tid til anden,
men det bør lægge forfatteren til last. Læs den og undr dig højlydt
over at Margit Sandemo kunne skrive denne vitale og medrivende

saga mellem 1982-1989, da hun var 58 år gammel." *****
bogrummet.dk LITTERATURSIDEN anmelder hele serien 1 - 47 og
skriver: Gennemført og fængslende nordisk familiesaga på 47 bind,

hvor det overnaturlige spiller en central rolle. Langt oppe bag
snedækkede bjerge i Norge ligger en afsides dal. Her bor en lille
skare af mennesker kaldet Isfolket, som altid har været frygtet og

mistroet af folk uden for dalen pga. rygter om ondskab og trolddom.
Isfolket bærer da også rundt på en forbandelse kastet over slægten af
en forfader ved navn Tengel. I hver generation skal fødes mindst ét
barn med ondt sind, gule øjne og overnaturlige kræfter. Ved fødslen
af sådan en ”ramt”, som barnet kaldes, dør moren ofte pga. de brede,

deforme skuldre det ramte barn fødes med. Bog 1 i sagaen om
Isfolket starter i 1500-tallet, hvor en anden Tengel, født med

slægtens forbandelse, møder kærligheden og godheden i pigen Silje.
Det sætter en kamp mellem det gode og det onde i gang, hvilket

blandt andet resulterer i en formildelse af forbandelsen. Nu fødes der
ikke kun en ramt i hver generation, men også en ”udvalgt”, som har
en helt speciel evne i kampen mod det onde. Man følger slægten
gennem tykt og tyndt op gennem årene og gennem forskellige

historiske perioder og begivenheder til vore dage. Kampen mod den
onde Tengel intensiveres i takt med, at han vågner op fra sin dvale;
jeg vil nemlig godt afsløre, at han slet ikke er død – kun skindød (og
han lugter og ser ud derefter). Han venter bare på det rette tidspunkt

til at overtage verdensherredømmet. I serien stifter man bl.a.
bekendtskab med dæmoner, genfærd, djævle, selveste Lucifer og

mange andre sagnfigurer. Og de døde medlemmer af slægten holder
sig ikke altid på den anden side, hvis der er brug for deres hjælp i de
levendes rige. At opridse hele plottet i en så stort og bredt anlagt



slægtshistorie er ikke nemt. I første bog aner man slet ikke, hvilke
vilde vover man bliver ført ud på gennem de næste 46 bind. Nogle af
bøgerne er bedre end andre, men ingen af dem kan undværes. Og der
er i hvert fald saft, kraft og kulør i Margit Sandemos pen, så hvis

man læser serien med et åbent sind, får man sig en stor og berigende
oplevelse.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Isfolket 1 - Troldbunden&s=dkbooks

