Isens Gud
Utgivningsdatum:

2014-11-03

Kategori:

Äventyr & Spänning

Författare:

Martin Widmark

Förlag:

Bonnier Carlsen

ISBN:

9789163876981

Upplaga:

1

Antal sidor:

119

Isens Gud.pdf
Isens Gud.epub

Halvdan Viking - en Röde Orm för barn Med inspiration från Frans G Bengtsson har Martin Widmark brett på
rejält i en serie mustiga rövarhistorier om den unge pojken Halvdan, som hamnar i det ena äventyret efter det
andra, tillsammans med kompisen Meia. Isens Gud är den sjätte delen i serien "Halvdan Viking". Halvdan och
Meia är hemma igen från den långa resan till Miklagård. Nu är det vinter och isen ligger på floden. De två
hövdingarna i Öst- och Västbyn vill fira Halvdan och Meias lyckliga hemkomst med en stor fest. Men
eftersom byborna tillber olika gudar dukas långbordet mellan de båda byarna, närmare bestämt på isen. Festen
hålls just på den dagen då vikingarna firar jul och midvinterblot. Men självklart uppstår komplikationer!
Alarik lurar Ragnar på julmaten och dricker alldeles för mycket mjöd, och en främling med långt vitt skägg i
en släde närmar sig. Han utmanar alla på en skrinnartävling, där den som vinner ska få silver och utses till
Isens Gud. Alla vill förstås vara med och tävla, och allra snabbast iväg är Halvdan. Men när han tittar sig över
axeln har den mystiska främlingen försvunnit. Halvdan anar genast oråd och inser plötsligt att det faktiskt är
något bekant över den skäggiga mannen med den där stora gluggen mellan framtänderna ... "Halvdan
Viking"-serien har skrivits av Martin Widmark och illustrerats av Mats Vänehem. Så här säger Martin
Widmark själv om att skildra vikingatiden: "Att berätta för barn om våra, stundtals våldsamma och giriga,
förfäder innebar att kryssa mellan respekt och avsky. Respekt för till exempel deras mod och båtbyggarkonst
och avsky för blodsoffer, strandhugg och slavhandel. Men att försöka komma runt dessa ingredienser var inte
heller möjligt." Läs också: Hövdingens bägare, Främlingens grav, Vargens hjärta, Forsens Drottning och

Miklagårds lås. Halvdan Viking kan du fr o m våren 2017 träffa på Vikingaliv - Stockholms nya museum om
vikingatiden. Vikingaliv är ett äventyr och en resa genom en av historiens mest mytomspunna tidsperioder. På
Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Gröna Lund, skapas en dramatiserad berättelse om
vikingatiden anno 963, och Halvdan Viking och Meia visar de yngre besökarna hur det var att leva på
vikingatiden. "Vikingatidens Ronja och Birk" Helsingborgs Dagblad
En fastkilt patron var årsak til at fire menneskeliv gikk tapt på tre forskjellige steder i løpet av en tidsperiode
på halvannet år. Det var nemlig akkurat det denne musikalske komikerduoen tenkte da de laget Play it.
painos. Alt hvad vi har. Finns på Statens porträttsamling på Gripsholm. Ur representerar början, det
omanifesterade, det ofödda på väg att födas. 1. Carl von Linné Carl von Linné av Alexander Roslin, 1775.
Finns på Statens porträttsamling på Gripsholm. Her burde du kunne finde dit livs ønskedrøm, og ellers er der
jo en dejlig søgefunktion.
Landet var dekket av en tett løvskog, og folkene som levde her har vært jegere og samlere. Den symboliserar
lika mycket Ginnungagapet, tomheten, det ingenting varur hela skapelsen mynnar, som Urkon Audhumbla,
den otämjda och vilda. Lys farve angiver kejserrigets øvrige stater. Preussen (blå) som del af det tyske
kejserrige 1871-1918.
Lys farve angiver kejserrigets øvrige stater. Finns på Statens porträttsamling på Gripsholm.

