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Arven efter Arn Jan Guillou Hent PDF Med jernvilje opfostrede Ingrid Ylva sine sønner i en tid, hvor den

stærkes ret var den eneste lov, der gjaldt. At netop en af hendes sønner til slut skulle sejre i magtkampen, var
ikke overraskende. Historien kender ham som Birger Jarl, Stockholms grundlægger og det forenede Sveriges
skaber. Men fortællingen om Birger rummer meget andet end det. ARVEN EFTER ARN er en smuk og
dramatisk fortælling fra 1200-tallet, hvor plyndringer og ædel kappestrid blander sig med klog tale og
kvindelig snarrådighed. Det er også beretningen om mistet kærlighed som en del af magtens høje pris.

ARVEN EFTER ARN er en fritstående fortsættelse af Jan Guillous trilogi om tempelridderen Arn Magnusson.
"Den svenske mesters dramatiske beretning om Birger Jarl, der i 1200-tallet samlede svenskerne og gav dem
identitet. Forrygende spænding og bragende god underholdning." B.T. "Jan Guillou er garanti for sitrende

spænding ... “Arven efter Arn” både fængsler og gør læseren klogere." Jydske Vestkysten
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