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Sven Tveskæg bind 1 - Danernes sidste viking Preben Mørkbak Hent PDF Romanen tegner et portræt af en
viljestærk dreng, der voksede sig så stærk og grusom, at han kunne slå sin egen far, Harald Blåtand, ihjel og

selv tage kongemagten.

Som den første i Europa satte han sig op mod Tyskland. Han smed hele den tyske kirke ud og satte sin private
hær ind på at drive Kejser Otto samme vej. Harald Blåtand havde mistet Norge, Sverige, dele af Sjælland og
Sydjylland. Sven Tveskæg satte sig for at vinde det hele tilbage og føre drømmen om et egentligt Danmark

ud i livet.

Preben Mørkbak brød igennem med det store vikingeepos om Erik den Røde. Sven Tveskæg er Preben
Mørkbaks stort anlagt historisk roman om Sven Tveskæg - Danernes sidste viking.

Romanen er resultatet af flere års research og er et opgør med den historie-opfattelse, ifølge hvilken Sven
Tveskæg kun var en brutal parentes i dansk og nordeuropæisk historie. Romanen påviser således, at den

verdensberømte Jellinge-sten ikke er den granit værd, runerne er ristet i!

Lydbogen er indlæst af Jesper Anthonsen.
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