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Flugten fra klosteret Lars-Henrik Olsen Hent PDF "Jeg vil hjem. jeg vil hjem. Almægtige Fader i Himlen,
hjælp mig!" bønfaldt Fifa. Hun lukkEde øjnene, faldt på knæ i det våde græs, foldede hænderne og bad. Det
hjælp, kunne hun mærke. Gud hørte hende, gav hende mod og styrke. Hun skulle nok finde hjem. Ligulf sad
sikkert i sin stol ved ilden og ventede på hende. Han ville frelse hende fra den onde drøm. Fifa har forladt
klosterets trygge verden og er genforenet med sine forældre, Sara og Ligulf. Dværgen Turold har frigivet

Ligulf fra sit fangenskab, men det bliver en kortvarig frihed. Biskop Odo har nemlig andre planer med Ligulf,
og snart er den lilel familie på flugt, skarpt forfulgt af blodtørstige normanniske soldater. FLUGTEN FRA
KLOSTERET er den anden bog i den store fortælling, som begynder med den prisbelønnede DVÆRGEN

FRA NORMANDIET og afsluttes med KONGENS DØD.

 

"Jeg vil hjem. jeg vil hjem. Almægtige Fader i Himlen, hjælp mig!"
bønfaldt Fifa. Hun lukkEde øjnene, faldt på knæ i det våde græs,
foldede hænderne og bad. Det hjælp, kunne hun mærke. Gud hørte
hende, gav hende mod og styrke. Hun skulle nok finde hjem. Ligulf
sad sikkert i sin stol ved ilden og ventede på hende. Han ville frelse
hende fra den onde drøm. Fifa har forladt klosterets trygge verden og
er genforenet med sine forældre, Sara og Ligulf. Dværgen Turold har
frigivet Ligulf fra sit fangenskab, men det bliver en kortvarig frihed.
Biskop Odo har nemlig andre planer med Ligulf, og snart er den lilel
familie på flugt, skarpt forfulgt af blodtørstige normanniske soldater.

FLUGTEN FRA KLOSTERET er den anden bog i den store
fortælling, som begynder med den prisbelønnede DVÆRGEN FRA

NORMANDIET og afsluttes med KONGENS DØD.
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