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Ravnens skrig Lars-Henrik Olsen Hent PDF Nøgleord: Roman, ungdomsbog, tidlig middelalder, Kong
Valdemar, trælleLeveringstid paperback: 3-4 hverdage Goodreads: 3,71 stjerner, 48 ratings Sidste del af

trilogien om Svend Pindehugger og livet i den tidligste middelalder   ANMELDERNE SKREV  ”Med Lars-
Henrik Olsen ved hånden bliver det en uforglemmelig rejse. Man fornemmer et kolossalt forarbejde – et

researcharbejde helt ned i detaljen, og det er flot. Bogen er uhyre velskrevet, intens, spændende og givende –
billedligt og sprogligt. Personer, skæbner, liv, død og helvede er i de tre bind flettet ind i hinanden, så hvis
det ikke er sket endnu, så er det bare om at gå i gang med bind 1. Så venter der en samlet læseoplevelse, som

man ikke kan undgå at forholde sig til.”– Lektørudtalelse    ”Bogen er virkelig anbefalelsesværdig.”–
Frederiksborg Amtsavis  ”Der er masser af spirende kærlighed og masser af blodig krig og uretfærdigheder.

Elsker du beskrivelser af naturen og dyreliv, og kan du godt lide at høre spændende detaljer om, hvordan man
boede og levede i vikingetiden, er Lars-Henrik Olsen en helt fantastisk forfatter, du bare må lære at kende.”–
Peter Kock Henrichsen, kulturforunge.dk  ”Lars-Henrik Olsen, som nok er mest kendt for Erik Menneskesøn-
serien, er en fabelagtig fortæller. Sagaen om Svend Pindehugger er en historisk skildring, som når helt ind
under huden. Hans skildring af de forskellige menneskers skæbner er utrolig gribende, og det er med

spænding, man følger dem gennem bogen. Den er på én og samme tid rørende og frygtelig, og jeg kan ikke
andet end at anbefale bogen.”– Carina Sørensen, Bogrummet OM BOGEN Svend drog med Kong Valdemar
Sejr og deltog i det berømte slag om Estland d. 15. juni 1219. Derefter flygtede han ind i landet og levede

skjult i en estisk landsby i næsten et år. Hans hjemrejse bliver ikke mindre dramatisk, og det varer endnu et år,
før han vender hjem. Men hjem til hvad? Er der ikke sket for meget i den tid, han har været væk? Er han

overhovedet velkommen i det lille landsbysamfund, som han forlod? Serien omfatter: Bind 1: Som landet lå
Bind 2: Skjult af skoven Bind 3: Ravnens skrig
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