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Blodhævn Orla Klausen Hent PDF Da den engelske hær nåede ned til stranden, havde Ivars mænd lagt deres
våben som tegn på, at de overgav sig.

"Jeg har ikke kæmpet mod dine mænd"" sagde Ivar, da kong Ella var kommer nærmere. "Jeg er blot kommet
for at tale om Jeres tilbud om bod og forsoning!"

Ellas første tanke var at lade Ivar og hans mænd hugge ned på stedet. Men så længe de tre brødre var i live,
ville det nok være for farligt.

Fortælling i fire dele om den gæve danske viking Regner Lodbrogs eventyr og oplevelser.

Orla Klausen (f. 1946) er en dansk forfatter og tegneserietegner. Han er oprindeligt uddannet lærer, men i
1981 debuterede han med et tegneseriealbum i en serie om Jens Langkniv. De fleste af Orla Klausens

fortællinger tager udgangspunkt i Danmarkshistorien, og en stor del af dem foregår i 1600-tallet. Klausen har
desuden illustreret adskillige børnebøger.
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"Jeg har ikke kæmpet mod dine mænd"" sagde Ivar, da kong Ella var
kommer nærmere. "Jeg er blot kommet for at tale om Jeres tilbud om

bod og forsoning!"

Ellas første tanke var at lade Ivar og hans mænd hugge ned på stedet.
Men så længe de tre brødre var i live, ville det nok være for farligt.

Fortælling i fire dele om den gæve danske viking Regner Lodbrogs
eventyr og oplevelser.

Orla Klausen (f. 1946) er en dansk forfatter og tegneserietegner. Han
er oprindeligt uddannet lærer, men i 1981 debuterede han med et
tegneseriealbum i en serie om Jens Langkniv. De fleste af Orla

Klausens fortællinger tager udgangspunkt i Danmarkshistorien, og en
stor del af dem foregår i 1600-tallet. Klausen har desuden illustreret

adskillige børnebøger.
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