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Middelalderen: Kasper og krybskytten Niels Jensen Hent PDF "Jægeren kommer, han er sikker på hånden,

sikker på øjet. Han er hurtig på fødderne. Og det må han være! For skoven er ikke hans skov. Det er
herremandens skov – og herremandens dyr. Kun herremanden må gå på jagt i skoven! Mon herremandens
foged ved, hvor jægeren er i nat?" Der forsvinder noget af herremandens kvæg, og det går op for Kasper, at
der er en krybskytte på spil. Det er nu forståeligt nok, for herremanden har så meget, og de andre har så lidt ...
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 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. Den danske middelalder var en hård tid – der er drengen Kasper ikke 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.

 

"Jægeren kommer, han er sikker på hånden, sikker på øjet. Han er
hurtig på fødderne. Og det må han være! For skoven er ikke hans
skov. Det er herremandens skov – og herremandens dyr. Kun

herremanden må gå på jagt i skoven! Mon herremandens foged ved,
hvor jægeren er i nat?" Der forsvinder noget af herremandens kvæg,
og det går op for Kasper, at der er en krybskytte på spil. Det er nu

forståeligt nok, for herremanden har så meget, og de andre har så lidt
... 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 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. Den danske middelalder var en hård tid –
der er drengen Kasper ikke 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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