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Ørnens øje Nikolaj Scherfig Hent PDF Danmark år 1218. Kong Valdemar skal i krig og efterlader sin 12-årige
søn Valdemar på den dystre bispeborg Ravnsborg. Her skal Valdemar uddannes under opsyn af biskop Eskil,
der har hemmelige drømme om at styrte kongen og selv tilrane sig tronen. Under opholdet på Ravnsborg
forbyder biskop Eskil kongesønnen at forlade sit kammer. Men der er ikke nogen, der kan spærre den

egenrådige Valdemar inde, og han stikker af. Nede i køkkenet ramler Valdemar ind i køkkendrengen Aske,
der mod sin vilje hjælper ham med at komme væk fra borgen. De to drenge opdager, at biskoppen og nogle
stormænd forbereder et oprør mod kongen. Hvad er biskoppens plan, og hvilken rolle spiller den mystiske
enøjede lejesvend med den uhyggelige ørn? Sammen med køkkenpigen Signe er de to drenge måske de
eneste, der kan forhindre komplottet. Men først skal de lære at blive venner. Nikolaj Scherfig (f. 1961) er
dansk manuskriptforfatter. Han er især kendt for film og tv-serier for børn, heriblandt "Ørnens Øje", "Olsen
Banden Junior" og julekalenderen "Jesus og Josefine", men han skriver også til det voksne publikum og har

blandt andet været med til at skabe krimiserien "Broen". Nikolaj Scherfig er barnebarn af forfatter og
billedkunstner Hans Scherfig.

 

Danmark år 1218. Kong Valdemar skal i krig og efterlader sin 12-
årige søn Valdemar på den dystre bispeborg Ravnsborg. Her skal

Valdemar uddannes under opsyn af biskop Eskil, der har hemmelige
drømme om at styrte kongen og selv tilrane sig tronen. Under

opholdet på Ravnsborg forbyder biskop Eskil kongesønnen at forlade
sit kammer. Men der er ikke nogen, der kan spærre den egenrådige
Valdemar inde, og han stikker af. Nede i køkkenet ramler Valdemar
ind i køkkendrengen Aske, der mod sin vilje hjælper ham med at

komme væk fra borgen. De to drenge opdager, at biskoppen og nogle
stormænd forbereder et oprør mod kongen. Hvad er biskoppens plan,
og hvilken rolle spiller den mystiske enøjede lejesvend med den
uhyggelige ørn? Sammen med køkkenpigen Signe er de to drenge
måske de eneste, der kan forhindre komplottet. Men først skal de

lære at blive venner. Nikolaj Scherfig (f. 1961) er dansk



manuskriptforfatter. Han er især kendt for film og tv-serier for børn,
heriblandt "Ørnens Øje", "Olsen Banden Junior" og julekalenderen
"Jesus og Josefine", men han skriver også til det voksne publikum og
har blandt andet været med til at skabe krimiserien "Broen". Nikolaj
Scherfig er barnebarn af forfatter og billedkunstner Hans Scherfig.
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