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Middelalderen: Kasper og heksen Niels Jensen Hent PDF "Se dig for, dit kvaj! var der en der råbte.

Arrigt!

Sådan en møgbonde, der går og snorksover!

Kasper sprang hurtigt til side, så han ikke blev ramt af den knytnæve, der røg ud efter ham."

Kasper trodser købstadens farlige og hurtige liv for at komme heksen Maren Syvskæg til hjælp. Hun er blevet
fængslet for hekseri, og Kasper er fast besluttet på at befri hende.

Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet et væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks
historie, bibelhistorie og nordisk mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og sidenhen er det

blevet til 37 bøger.

Den danske middelalder var en hård tid – der er drengen Kasper ikke er i tvivl om. I de fem bind i Niels
Jensens serie "Middelalderen" følger vi Kaspers eventyr i middelalderens Danmark og hans venskab med

heksen Maren Syvskæg, som kommer til at spille en stor rolle i hans liv. Bøgerne er lærerige for børn, der er
interesserede i at vide mere om livet i middelalderen. De kan læses i forlængelse af hinanden eller uafhængigt

af hinanden.
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Arrigt!

Sådan en møgbonde, der går og snorksover!

Kasper sprang hurtigt til side, så han ikke blev ramt af den knytnæve,
der røg ud efter ham."

Kasper trodser købstadens farlige og hurtige liv for at komme heksen
Maren Syvskæg til hjælp. Hun er blevet fængslet for hekseri, og

Kasper er fast besluttet på at befri hende.

Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet et væld af
børne- og ungdomsbøger om Danmarks historie, bibelhistorie og

nordisk mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og
sidenhen er det blevet til 37 bøger.

Den danske middelalder var en hård tid – der er drengen Kasper ikke
er i tvivl om. I de fem bind i Niels Jensens serie "Middelalderen"



følger vi Kaspers eventyr i middelalderens Danmark og hans
venskab med heksen Maren Syvskæg, som kommer til at spille en

stor rolle i hans liv. Bøgerne er lærerige for børn, der er interesserede
i at vide mere om livet i middelalderen. De kan læses i forlængelse af

hinanden eller uafhængigt af hinanden.
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