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Arnulf Susanne Clod Pedersen Hent PDF Den unge viking Arnulf er vild som ørnen og ulven, der har givet
ham navn. Det er svært for ham at gå hjemme i bygden, når den ældre bror Helge er på plyndring og

kongebesøg og når hans anden bror kun tænker på jord og dyr.

Arnulf er 16 år og længes efter udfærd og dåd, men da broderen Helges skib vender blodvædet hjem, knuses
alle planer. Blind af sorg gør Arnulf sig skyldig i både misgerning og forbrydelse og han må flygte over hals

og hoved med en norsk træl.

Færden bliver farefuld, dramatisk og omtumlet. Plyndringstogt, kongemøde og blodige kampe venter forude,
og Arnulf støder på vikingerne fra Jomsborg og får lov at sejle med Svend Silkehår, men det er ikke let at

blive anerkendt hos de rå og hærdede krigere, for de kender krigens vilkår og tåler ikke svaghed.

Indlæst af Bent Otto Hansen i 2006

Anmeldelser:
”Alle taler om vikingetiden. Alle tror, de har et billede af vikingetiden. Men Susanne Clod Pedersens bøger er
det sted, jeg er kommet tættest på – hun ved, hun tror, hun kan. Jeg går ind i hendes fortalte rum, og jeg er i

en anden verden.” – Maria Helleberg

”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. En fantastisk historie som jeg kan

anbefale alle med eventyr og kampgejst i blodet at læse.” – Jim Lyngvild

”Endelig! Endelig er der én, som fortæller, hvordan det virkelig var med vikingerne. Her kommer the ”real
thing”. Det er som at være der selv. Drønspændende og medrivende.” – Politiken

Susanne Clod Pedersen har flere bind i støbeskeen. Den næste lydbog forventes at udkomme inden
sommerferien 2016 også indlæst af Bent Otto Hansen
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