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Sagaen om Gisle Surssøn Keld Belert Hent PDF Den brave islænding Gisle Surssøns ulykker begynder ved en
lille splid, da han skal indgå fostbroderskab med Torgrim, Vestein og Torkel. Ikke alle er enige om, hvad et
sådant broderskab går ud på. Da det viser sig, at Torkels hustru, Asgerd, har haft en affære med Vestein, inden
hun blev gift med Torkel, forøges spændingerne mellem de såkaldte blodsbrødre. Gisle ender med at blive

blandet så grundigt ind i de andres sager, at han begår mord og bliver dømt til at være fredløs. Men dermed er
hans prøvelser bestemt ikke forbi …

Keld Belert har genfortalt den islandske saga om Gisle Surssøn 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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