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Isodoros arv Erik Hansen Hent PDF Ligesom det spind edderkoppen spandt for flere måneder siden kan blive

fatalt for en uopmærksom flue, kan fortidens handlinger blive afgørende for din skæbne. Under
Napoleonskrigene blev der omkring år 1800 sendt 30.000 spanske lejesoldater til Danmark. De blev stoppet

ved Storebælt og Langelandsbæltet af den engelske flåde. En del strandede på Langeland i en længere
periode og fik dermed en markant indflydelse på øens befolkning. Dagdrømmeren Peter bor sammen med sin
mor og lillebror på en gammel gård i udkanten af Bagenkop. De er uvidende om, at gården er bygget oven på
ruinerne af et gammelt fæstningsanlæg, der nedbrændte under et blodigt overfald for et par hundrede år siden.
Under gården breder sig et stort kældersystem, der rummer en spansk skat, men som også er bolig for sjælene
efter de faldne soldater. Da skattejægeren Mogens og hans datter indlogerer sig på gården, tvinges Peter ud i
en kamp for at forsvare sin retmæssige arv. For kun ved at tage kampen op mod fortidens spøgelser vil han
roligt kunne gå fremtiden i møde. Uddrag af bogen: Hun trådte forskrækket et skridt tilbage, da hun så Svend
stå på dørtrinet, gennemblødt af regnen og gravalvorlig. Hans store og frygtindgydende hund løb rundt ude
på gårdspladsen og snuste interesseret, fuldstændig upåvirket af vejret. Svend virkede om muligt både større
og endnu mere skrækindjagende, end hun huskede ham, som han stod der og fyldte hele døren, mens lynene
oplyste gårdspladsen bag ham. En ubehagelig stank af forrådnelse ramte Lillys næsebor, da han uopfordret
stak hovedet ind i bryggerset og så sig tavst omkring. Muddi, Lillys ellers så tillidsfulde kat, rejste alle

børster på kroppen og hvæsede som aldrig før, da den så Svend stikke hovedet ind af døren. Stadigt hvæsende
sprang den ned fra bryggersbordet og flygtede op ad loftstrappen. Der gik faktisk flere dage, før sulten tvang
den ned fra loftet. Lilly så med en betænkelig mine efter katten, inden hun tog mod til sig. Om forfatteren:
Erik Hansen er født 1954 og opvokset i Bagenkop. Han er uddannet civiløkonom (HA og HD/org.) og har i
sit voksenliv arbejdet med ledelse, undervisning, personaleforhold og handel. Erik fungerer i dag som høker i

et mindre bysamfund. Interessen for at skrive har indtil dato resulteret i to filmmanuskripter og en del
teaterstykker. Isodoros Arv er hans debutroman.

 

Ligesom det spind edderkoppen spandt for flere måneder siden kan
blive fatalt for en uopmærksom flue, kan fortidens handlinger blive

afgørende for din skæbne. Under Napoleonskrigene blev der
omkring år 1800 sendt 30.000 spanske lejesoldater til Danmark. De
blev stoppet ved Storebælt og Langelandsbæltet af den engelske
flåde. En del strandede på Langeland i en længere periode og fik



dermed en markant indflydelse på øens befolkning. Dagdrømmeren
Peter bor sammen med sin mor og lillebror på en gammel gård i

udkanten af Bagenkop. De er uvidende om, at gården er bygget oven
på ruinerne af et gammelt fæstningsanlæg, der nedbrændte under et
blodigt overfald for et par hundrede år siden. Under gården breder
sig et stort kældersystem, der rummer en spansk skat, men som også

er bolig for sjælene efter de faldne soldater. Da skattejægeren
Mogens og hans datter indlogerer sig på gården, tvinges Peter ud i en
kamp for at forsvare sin retmæssige arv. For kun ved at tage kampen
op mod fortidens spøgelser vil han roligt kunne gå fremtiden i møde.
Uddrag af bogen: Hun trådte forskrækket et skridt tilbage, da hun så
Svend stå på dørtrinet, gennemblødt af regnen og gravalvorlig. Hans
store og frygtindgydende hund løb rundt ude på gårdspladsen og
snuste interesseret, fuldstændig upåvirket af vejret. Svend virkede
om muligt både større og endnu mere skrækindjagende, end hun
huskede ham, som han stod der og fyldte hele døren, mens lynene
oplyste gårdspladsen bag ham. En ubehagelig stank af forrådnelse

ramte Lillys næsebor, da han uopfordret stak hovedet ind i
bryggerset og så sig tavst omkring. Muddi, Lillys ellers så

tillidsfulde kat, rejste alle børster på kroppen og hvæsede som aldrig
før, da den så Svend stikke hovedet ind af døren. Stadigt hvæsende
sprang den ned fra bryggersbordet og flygtede op ad loftstrappen.

Der gik faktisk flere dage, før sulten tvang den ned fra loftet. Lilly så
med en betænkelig mine efter katten, inden hun tog mod til sig. Om
forfatteren: Erik Hansen er født 1954 og opvokset i Bagenkop. Han
er uddannet civiløkonom (HA og HD/org.) og har i sit voksenliv

arbejdet med ledelse, undervisning, personaleforhold og handel. Erik
fungerer i dag som høker i et mindre bysamfund. Interessen for at
skrive har indtil dato resulteret i to filmmanuskripter og en del

teaterstykker. Isodoros Arv er hans debutroman.
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