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Sagaen om Gunløg Ormstunge Keld Belert Hent PDF Gunløg er ilter og slem til at være flabet. Det har før
ført problemer med sig, men aldrig så slemt som over for Ravn, der efterhånden ser Gunløg som sin værste
fjende. Ravn tager hævn over Gunløg ved at gifte sig med hans udkårne, og nu må Gunløg have oprejsning –
koste, hvad det vil. Keld Belert har genfortalt den islandske saga om Gunløg Ormstunge for de 12-15-årige,
men sagaen er spændende læsning for enhver, der interesserer sig for Islands fortid eller bare godt kan lide en

god historie. Keld Belert (1936-2002) var en dansk forfatter, der skrev en lang række romaner, noveller,
børnebøger og ungdomsbøger. Ved siden af sit virke som forfatter arbejdede Keld Belert som gymnasielærer,
og mange af hans historiske romaner såvel som hans arbejdshæfter om litteratur kan bruges som en del af

undervisning.
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