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Siguns hævn Erling Bugge Hent PDF "Orm kneb øjnene sammen og så forventningsfuldt på Sigun. Da hun
var tæt nok på, svingede han sværdet og knuste hendes skjold. Der var stadig så meget kraft tilbage i slaget,
at sværdet fortsatte, og hjelmen røg af hende. Sigun faldt om og blev liggende. Asbjørn hørte sig selv udstøde
et brøl, der rungede gennem dalen." Asbjørn vender stolt hjem fra vikingetogtet, men i landsbyen venter der
ham en frygtelig overraskelse. Hans elskede veninde Siguns gård er brændt ned, hendes far er blevet dræbt,
og hun er selv flygtet. Nu drager Asbjørn alene ud for at finde Sigun og sammen med hende hævne mordet på

hendes far. Erling Bugge er en dansk forfatter, der har skrevet en lang række populære børne- og
ungdomsbøger. Erling Bugge har blandt andet skrevet letlæselige gysere, julehistorier og den historiske serie

om vikingedrengen Asbjørn.

 

"Orm kneb øjnene sammen og så forventningsfuldt på Sigun. Da hun
var tæt nok på, svingede han sværdet og knuste hendes skjold. Der
var stadig så meget kraft tilbage i slaget, at sværdet fortsatte, og
hjelmen røg af hende. Sigun faldt om og blev liggende. Asbjørn

hørte sig selv udstøde et brøl, der rungede gennem dalen." Asbjørn
vender stolt hjem fra vikingetogtet, men i landsbyen venter der ham
en frygtelig overraskelse. Hans elskede veninde Siguns gård er
brændt ned, hendes far er blevet dræbt, og hun er selv flygtet. Nu
drager Asbjørn alene ud for at finde Sigun og sammen med hende
hævne mordet på hendes far. Erling Bugge er en dansk forfatter, der
har skrevet en lang række populære børne- og ungdomsbøger. Erling
Bugge har blandt andet skrevet letlæselige gysere, julehistorier og

den historiske serie om vikingedrengen Asbjørn.
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