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Dramatisk og fargesterk skildring av Harald Hardrådes, den siste vikingkongens, unge år.
Da Harald Hardråde falt på Stamford Bridge, i 1066, var vikingtiden over. Hans forsøk på å erobre England
ble norske vikingers siste dristige tokt.
I Krigens læregutt møter vi Harald som ungdom på hjemgården Stein på Ringerike, som styres av hans
myndige mor Åsta. Så kommer halvbroren, kong Olav, til gården. Han jages av fiender og må flykte videre.
Igjen på gården blir den hardt sårede Rane Kongsfostre. En gang var Rane den mest navngjetne av alle
vikinger. Nå er han en olding med bare én hånd. Kongens flukt og møtet med Rane snur Haralds beskyttede
liv på hodet. Sammen legger den unge gutten og den gamle krigeren ut på en farefull ferd som til slutt fører
dem til Stiklestad og det største slaget som har stått i Norge til da.
Jan Ove Ekeberg bruker virkelige skikkelser og hendelser i denne historiske spenningsromanen. Krigens
læregutt er bygd over samme lest som I sverdets tid-serien, som til nå er solgt i 40 000 eksemplarer.
Marlies Dekkers. Raffinert undertøy for kvinnen som tør litt mer og ønsker å forsterke sin sensualitet, men

likevel ønsker seg undertøy som har god passform og. På dette nettstedet kan du søke blant et stort antall
bøker og andre dokumenter. Finner du noe du liker, kan du også reservere eller bestille tittelen. «Kvinnen i
lugar 10» er en intens og klaustrofobisk krim, som ikke slipper taket i deg før siste side er lest.
Finn sommerhus og ferieboliger i Danmark, Norge og Sverige.
Tilbyr luksushus, hytter, ødegårder, ferieleiligheter og innkvartering i feriesentre.
Det beste. Gudbrandsdalsleden Oslo – Gjøvik/Hamar – Trondheim. Gudbrandsdalsleden er den lengste
pilegrimsleden i Norge, og var hovedveien til Nidaros, dagens Trondheim, i. Sykkeltur i Portugal;
Algarvekysten. Vi vil sykle mer på Portugals vakre kyst. Denne gang Algarve på tvers. Fra vest til øst. Langs
elver mot havet. "Sydhav" er verdens største sted på internett om sydhavet, og kommer vanligvis i en ny
utgave. Gyldendal Norsk Forlag. Dikt om å forholde seg til en verden som ikke lenger finnes, om minnene
som blir med oss videre, og om frykten for å bli alene.
Middelalderstemning i den gamle hovedstaden Sted: Kristiansund - Trondheim - Rørvik. Trondheim er
Norges tredje største by, og ble grunnlagt av vikingkongen Olav. Utflukter.
Kom tettere på og få enda mer ut reisen din med aktive og lærerike opplevelser utenfor skipene våre. Vi har et
stort utvalg av utflukter på alle.

