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Pilesmeden Carit Etlar Hent PDF "Han vågnede næste morgen ved gentagne råb og larm uden for hytten.

Solen kastede et svagt lys igennem åbningen ved bålet. De vilde betydede ham, at han skulle stå op og førte
ham ned til floden på en åben plads, en lille dal, indhegnet af krat og klippestykker, i nærheden af hytten. Her
blev han bundet med armene om en træstemme og fik tilstrækkelig tid til at anstille betragtninger over sine

omgivelser." Europæeren Ralf strejfer om i den australske ødemark på flugt Gud-ved-hvem og falder
uheldigvis i kløerne på en indfødt stamme, der fører ham med til deres primitive landsby. Ralf ved, at han er

nødt til at flygte igen – men hvorhen? Og hvordan skal han klare sig alene i vildmarken? Carit Etlar er
pseudonym for den danske forfatter Carl Brosbøll (1816-1900). Carit Etlar debuterede i 1839 med romanen
"Smuglerens søn" og har sidenhen skrevet en lang række historiske romaner. Hans mest kendte roman,

"Gjøngehøvdingen", blev lavet til en tv-serie i 1992.

 

"Han vågnede næste morgen ved gentagne råb og larm uden for
hytten. Solen kastede et svagt lys igennem åbningen ved bålet. De
vilde betydede ham, at han skulle stå op og førte ham ned til floden
på en åben plads, en lille dal, indhegnet af krat og klippestykker, i
nærheden af hytten. Her blev han bundet med armene om en

træstemme og fik tilstrækkelig tid til at anstille betragtninger over
sine omgivelser." Europæeren Ralf strejfer om i den australske

ødemark på flugt Gud-ved-hvem og falder uheldigvis i kløerne på en
indfødt stamme, der fører ham med til deres primitive landsby. Ralf
ved, at han er nødt til at flygte igen – men hvorhen? Og hvordan skal
han klare sig alene i vildmarken? Carit Etlar er pseudonym for den
danske forfatter Carl Brosbøll (1816-1900). Carit Etlar debuterede i
1839 med romanen "Smuglerens søn" og har sidenhen skrevet en

lang række historiske romaner. Hans mest kendte roman,
"Gjøngehøvdingen", blev lavet til en tv-serie i 1992.
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