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Røde orm I + II Frans G. Bengtsson Hent PDF SØFARER I VESTERLED og HJEMME OG I ØSTERLED er
de to berømte skildringer af vikingen Røde Orms eventyrlige oplevelser på Harald Blåtands tid. "RØDE
ORM er en eventyrer-roman, men det er også en erotisk roman, kysk og voldsom, primitiv og blufærdig.
Bogen vil drage som en magnet. Blot ti sider inde i beskrivelsen af Røde Orms følelser og hændelser vil
enhver læser, selv den trægeste, være i hans magt." - Frederik Schyberg "Aldrig tidligere er vikingetidens

Norden skildret så farverigt, så fantasifuldt og så sagkyndigt." - Ragnar Svanström "RØDE ORM er en rigtig
roman ... Jeg har moret mig over den, som jeg ikke i lange tider har moret mig over noget, og jeg har nydt
den som den sjældenhed, den er: en roman, i hvilken alt er i orden, handling og stil, humør og hensigt." -

Hakon Stangerup

 

SØFARER I VESTERLED og HJEMME OG I ØSTERLED er de to
berømte skildringer af vikingen Røde Orms eventyrlige oplevelser på
Harald Blåtands tid. "RØDE ORM er en eventyrer-roman, men det er
også en erotisk roman, kysk og voldsom, primitiv og blufærdig.

Bogen vil drage som en magnet. Blot ti sider inde i beskrivelsen af
Røde Orms følelser og hændelser vil enhver læser, selv den trægeste,

være i hans magt." - Frederik Schyberg "Aldrig tidligere er
vikingetidens Norden skildret så farverigt, så fantasifuldt og så

sagkyndigt." - Ragnar Svanström "RØDE ORM er en rigtig roman ...
Jeg har moret mig over den, som jeg ikke i lange tider har moret mig

over noget, og jeg har nydt den som den sjældenhed, den er: en
roman, i hvilken alt er i orden, handling og stil, humør og hensigt." -

Hakon Stangerup
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