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Skjult af skoven Lars-Henrik Olsen Hent PDF Nøgleord: Roman, ungdomsbog, tidlig middelalder, Kong
Valdemar, trælleLeveringstid paperback: 3-4 hverdage Goodreads: 3,72 stjerner, 47 ratings Anden del i
trilogien om Svend Pindehugger og livet i den tidligste middelalder   ANMELDERNE SKREV ”Her går
naturen, gudeverdenen og menneskene op i en højere enhed. Det bliver en mosaik af kærlighed, had,

bjørnejagt, jalousi, overlevelse, venskab, en tak til de styrende magter o.m.m. Det er flot, det er spændende –
det er kvalitet.”– Lektørudtalelse    ”’Skjult af skoven’ er en rigtig Lars-Henrik Olsen med bløde mænd, stolte
kvinder og den uberørte natur lige uden for døren i al sin vælde. Hele sceneriet fremtræder lyslevende. Man
er spændt og føler sig både solidt oplyst og solidt underholdt.”– Steffen Larsen, Politiken  ”Lars-Henrik Olsen
er en god fortæller. Han skriver så medrivende og levende, at man nærmest kan lugte det hø, Svend ligger på,

og følge hans bevægelser, når han fanger sit bytte. Der er ikke noget utålmodigt ved fortællemåden;
forfatteren giver sig god tid til at forklare alt og indfletter det i handlingen, så læsningen efterfølges af en

herlig mæthedsfornemmelse. Jeg tror, at alle, der måtte have en forkærlighed for historiske romaner, vil sluge
bogen med udelt fornøjelse.”– Damien Arguimbau, Wekendavisen OM BOGEN Sommeren 1219 rejser Svend
med Kong Valdemars krigsflåde mod Estland. Med hjælp fra en hær af vendere og tyske sværdriddere lykkes

det kongen at slå esterne i et stort slag ved Lyndanise, det nuværende Tallin. Efter slaget drager Svend
sammen med nogle mænd, han kender hjemmefra, ind i landet for at plyndre landsbyerne i skovene. Krig, og
alt hvad det fører med sig af død, plyndring og voldtægt, bliver til sidst for meget for den 18-årige Svend,

som flygter fra sine landsmænd og skjuler sig i skoven. Men kan man flygte fra sin fortid og de grusomheder,
man har været med til? Det er det dilemma, Svend står overfor, da han møder Aino … Serien omfatter: Bind

1: Som landet lå Bind 2: Skjult af skoven Bind 3: Ravnens skrig
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