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Blodringen Susanne Clod pedersen Hent PDF Til alle, der elsker historiens vingesus, nordisk mytologi,
spænding, action, underfundig humor og den store episke fortælling •Til læsere i alle aldre og begge køn
•Stort anlagt serie om vikinger •5. bind i den stort anlagt vikingesaga •”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. •”Endelig! Endelig er der én, som fortæller, hvordan det virkelig var
med vikingerne. Her kommer the real thing. Arnulf Ulveblod og hans seks blodbrødre fra Jomsborg – hans
blodring – rejser efter urolighederne på Island til Konstantinopel for at søge om optagelse i kejser Basils
livvagt, væringegarden. Kejseren trues af både ydre fjender og krige og af magtspillene imellem de

byzantinske storslægter. Kun de bedste blandt vikinger bliver udvalgt til at beskytte ham. Arnulf møder en
verden, han ikke anede fandtes, og blod- ringen stræber højt, for jomsvikingerne er vant til anerkendelse.
Byzantinerne regner dog kun Nordens krigere for dyriske barbarer. Men vilde dyr kan bide! Og der er ingen
grund til at sidde stille, når både ære og guld kan vindes for dem, der går ud og tager det! DEN STORE

NORDISKE FORTÆLLING FORTSÆTTER !
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