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Marguerite af Male er fjorten et halvt år. Hun er arving til Flandern. Hun drømmer om en ridder på en hvid
hest, der skal føre hende til et slot i skyerne. Men de riddere, hun møder er alle sammen nogle fjolser, som
ikke kan stå mål med hendes livlige karakter og hendes opfarende natur. En dag beslutter hendes far, hvem
hun skal giftes med den sommer … Med sine egne ord fortæller Marguerite om sit forfærdelige rævehår, der
aldrig bliver siddende som det skal, om Willem, der er en mester i kyssekunsten, om Roderik, som hun slår en
tand ud på, om munken Zannekin, der stinker som en svinesti, om den frie by Brugge med dens knirkende
udhængsskilte, om sin mors bøger med de smægtende kærlighedshistorier, om de røde bylder i ansigtet på
hendes kommende ægtemand og om det sorte had, hun føler mod sin egen far! Fra 13 år. Pressemeddelelse:
Marguerite af Male er fjorten et halvt år. Hun er arving til Flandern. Hun drømmer om en ridder på en hvid
hest, der skal føre hende til et slot i skyerne. Men de riddere, hun møder er alle sammen nogle fjolser, som
ikke kan stå mål med hendes livlige karakter og hendes opfarende natur. En dag beslutter hendes far, hvem
hun skal giftes med den sommer. Med egne ord fortæller Marguerite om sit forfærdelige rævehår, der aldrig
bliver siddende som det skal, om Willem, der er en mester i kyssekunsten, om Roderik, som hun slår en tand

ud på, om munken Zannekin, der stinker som en svinesti, om den frie by Brugge med dens knirkende
udhængsskilte, om sin mors bøger med de smægtende kærlighedshistorier, om de røde bylder i ansigtet på
hendes kommende ægtemand og om det sorte had, hun føler mod sin egen far! Historiske romaner for unge
kan være en træls og laaangstrakt affære, hvis forfatteren er mere optaget af at formidle pedantisk viden end

fortælle en historie. Sådan ikke her, hvor de to forfattere har ladet historien være bagtæppe for en
lidenskabelig, dramatisk og sanselig historie med en kvindelig hovedperson, som ikke vil lade sig affinde
med den traditionelle kvinderolle som passiv tilskuer til mændenes magtudøvelse. Tværtimod demonstrerer
Marguerite selv oprørsk handlekraft og bringer sig derved ind i en uoverstigelig konflikt med sin mægtig far
– hertugen af Flandern, som slet ikke kan forlige sig med tanken om, at han har fået en datter i stedet for en
søn – den rette mandlige arving til riget. Romanen er blevet hædret med adskillige litterære priser og indtil nu

oversat til både engelsk, tysk og fransk. Lektørudtalelse: Anvendelse/målgruppe/niveau: For kvindelige
læsere fra 13 år og opefter, hvis de kan lide historiske romaner. Voksne kan også læse med. Beskrivelse: Det
er forfatternes danske debut. Bogen er oversat til flere sprog og kommer hertil med flere prisbelønninger.

Fortælleren er Marguerite den III af Flandern, der beretter om sit liv og sin opvækst fra sin dramatiske fødsel,
til hun 15 år senere tager det endelig opgør med sin far, som foragter sin eneste arving, der efter hans mening
har det forkerte køn. Stemningen i kongsgården med lugte, lyde, sladder og et broget folkeliv af riddere,
bønder og håndværkere er sanseligt beskrevet af den allestedsnærværende Marguerite. Bogen giver et

interessant indblik i den rolle, som nu næsten glemte stater har spillet i Europas historie. Teksten er kompakt
og kræver en tålmodig læser, der belønnes med en fin skildring af en stærk og selvstændig ung kvinde.

Sammenligning: Pigeliv i middelalderen er beskrevet i Cusher Lille fugl, 1997. Ridderliv og
middelalderstemning finder man i Kevin Crossley-Hollands herlige serie om den unge Arthur. Stemningen,

miljøskildringen og den stærke, kvindelige hovedperson minder om Hildegard, der dog udelukkende
henvender sig til voksne læsere. Samlet konklusion: En historisk roman for unge og voksne, der kan lide at
læse om stærke kvindeskikkelser, der tør gøre oprør mod de til enhver tid gældende kønsrollemønstre.

 

Historisk roman om middelalderen for unge Marguerite af Male er



fjorten et halvt år. Hun er arving til Flandern. Hun drømmer om en
ridder på en hvid hest, der skal føre hende til et slot i skyerne. Men
de riddere, hun møder er alle sammen nogle fjolser, som ikke kan stå
mål med hendes livlige karakter og hendes opfarende natur. En dag
beslutter hendes far, hvem hun skal giftes med den sommer … Med
sine egne ord fortæller Marguerite om sit forfærdelige rævehår, der
aldrig bliver siddende som det skal, om Willem, der er en mester i
kyssekunsten, om Roderik, som hun slår en tand ud på, om munken
Zannekin, der stinker som en svinesti, om den frie by Brugge med

dens knirkende udhængsskilte, om sin mors bøger med de
smægtende kærlighedshistorier, om de røde bylder i ansigtet på

hendes kommende ægtemand og om det sorte had, hun føler mod sin
egen far! Fra 13 år. Pressemeddelelse: Marguerite af Male er fjorten
et halvt år. Hun er arving til Flandern. Hun drømmer om en ridder på
en hvid hest, der skal føre hende til et slot i skyerne. Men de riddere,
hun møder er alle sammen nogle fjolser, som ikke kan stå mål med
hendes livlige karakter og hendes opfarende natur. En dag beslutter
hendes far, hvem hun skal giftes med den sommer. Med egne ord
fortæller Marguerite om sit forfærdelige rævehår, der aldrig bliver
siddende som det skal, om Willem, der er en mester i kyssekunsten,
om Roderik, som hun slår en tand ud på, om munken Zannekin, der
stinker som en svinesti, om den frie by Brugge med dens knirkende

udhængsskilte, om sin mors bøger med de smægtende
kærlighedshistorier, om de røde bylder i ansigtet på hendes

kommende ægtemand og om det sorte had, hun føler mod sin egen
far! Historiske romaner for unge kan være en træls og laaangstrakt
affære, hvis forfatteren er mere optaget af at formidle pedantisk

viden end fortælle en historie. Sådan ikke her, hvor de to forfattere
har ladet historien være bagtæppe for en lidenskabelig, dramatisk og
sanselig historie med en kvindelig hovedperson, som ikke vil lade sig

affinde med den traditionelle kvinderolle som passiv tilskuer til
mændenes magtudøvelse. Tværtimod demonstrerer Marguerite selv
oprørsk handlekraft og bringer sig derved ind i en uoverstigelig
konflikt med sin mægtig far – hertugen af Flandern, som slet ikke
kan forlige sig med tanken om, at han har fået en datter i stedet for
en søn – den rette mandlige arving til riget. Romanen er blevet
hædret med adskillige litterære priser og indtil nu oversat til både

engelsk, tysk og fransk. Lektørudtalelse:
Anvendelse/målgruppe/niveau: For kvindelige læsere fra 13 år og
opefter, hvis de kan lide historiske romaner. Voksne kan også læse
med. Beskrivelse: Det er forfatternes danske debut. Bogen er oversat

til flere sprog og kommer hertil med flere prisbelønninger.
Fortælleren er Marguerite den III af Flandern, der beretter om sit liv
og sin opvækst fra sin dramatiske fødsel, til hun 15 år senere tager
det endelig opgør med sin far, som foragter sin eneste arving, der
efter hans mening har det forkerte køn. Stemningen i kongsgården
med lugte, lyde, sladder og et broget folkeliv af riddere, bønder og
håndværkere er sanseligt beskrevet af den allestedsnærværende



Marguerite. Bogen giver et interessant indblik i den rolle, som nu
næsten glemte stater har spillet i Europas historie. Teksten er
kompakt og kræver en tålmodig læser, der belønnes med en fin
skildring af en stærk og selvstændig ung kvinde. Sammenligning:
Pigeliv i middelalderen er beskrevet i Cusher Lille fugl, 1997.
Ridderliv og middelalderstemning finder man i Kevin Crossley-

Hollands herlige serie om den unge Arthur. Stemningen,
miljøskildringen og den stærke, kvindelige hovedperson minder om
Hildegard, der dog udelukkende henvender sig til voksne læsere.

Samlet konklusion: En historisk roman for unge og voksne, der kan
lide at læse om stærke kvindeskikkelser, der tør gøre oprør mod de til

enhver tid gældende kønsrollemønstre.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Pigen med sværdet&s=dkbooks

