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Bålet Elisabeth Lyneborg Hent PDF "Bålet" er en middelalderroman om en barsk tid i pavekirkens historie.
Den fortæller i fortættet spænding om katharernes endeligt, da pavekirken og den franske konge belejrede

katharernes vigtigste tilholdssted, borgen Montségur, og 215 af dem frivilligt gik på bålet. Centralt i romanen
står dominikanermunken broder Guillaume og borgherrens unge datter Esclarmonde – to mennesker med hver
sin tro, som de ikke vil fravige, koste hvad det vil ... Den danske forfatter Elisabeth Lyneborg (f. 1939) har
slået sine folder vidt omkring. Hun har eksempelvis arbejdet som engelsk korrespondent i 1958-60 efterfulgt
af et studieophold i Frankrig (1960-61), hvorefter hun vendte tilbage til Danmark, hvor hun fik optagelse som
skuespillerelev ved Århus Teater i 1961-62. Hun er desuden uddannet præst og har arbejdet som sognepræst i
Farum Sogn, feltpræst ved Farum Kaserne og præst for Balle valgmenighed i Bredsted fra 1999 og frem til sin

pension i 2002. Lyneborg debuterede som forfatter i 1979 med den humoristiske roman "Præster er osse
mennesker" og har herefter udgivet mere end et dusin bøger i forskellige genrer – også i sin forfattergerning

spænder Elisabeth Lyneborg vidt, og hun har udgivet alt fra krimier til børnebøger.

 

"Bålet" er en middelalderroman om en barsk tid i pavekirkens
historie. Den fortæller i fortættet spænding om katharernes endeligt,
da pavekirken og den franske konge belejrede katharernes vigtigste
tilholdssted, borgen Montségur, og 215 af dem frivilligt gik på bålet.
Centralt i romanen står dominikanermunken broder Guillaume og
borgherrens unge datter Esclarmonde – to mennesker med hver sin

tro, som de ikke vil fravige, koste hvad det vil ... Den danske
forfatter Elisabeth Lyneborg (f. 1939) har slået sine folder vidt

omkring. Hun har eksempelvis arbejdet som engelsk korrespondent i
1958-60 efterfulgt af et studieophold i Frankrig (1960-61), hvorefter

hun vendte tilbage til Danmark, hvor hun fik optagelse som
skuespillerelev ved Århus Teater i 1961-62. Hun er desuden
uddannet præst og har arbejdet som sognepræst i Farum Sogn,
feltpræst ved Farum Kaserne og præst for Balle valgmenighed i
Bredsted fra 1999 og frem til sin pension i 2002. Lyneborg



debuterede som forfatter i 1979 med den humoristiske roman
"Præster er osse mennesker" og har herefter udgivet mere end et

dusin bøger i forskellige genrer – også i sin forfattergerning spænder
Elisabeth Lyneborg vidt, og hun har udgivet alt fra krimier til

børnebøger.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Bålet&s=dkbooks

