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Sagaen om De sammensvorne Keld Belert Hent PDF Odd rejser hjemmefra som ganske ung, for han føler
alligevel ikke, at hans far, Ofeig, holder af ham. Han er sikker på, at han kan skabe sig et bedre liv et andet
sted – og det gør han også! Han bliver umådeligt rig, men det tiltrækker ham opmærksomhed fra otte grådige
høvdinge, som vil forsøge at vriste hans retmæssigt tjente penge fra ham. Nu må Ofeig træde i karakter og
hjælpe sin søn. Keld Belert har genfortalt den islandske saga om Odd og Ofeig for de 12-15-årige, men

sagaen er spændende læsning for enhver, der interesserer sig for Islands fortid eller bare godt kan lide en god
historie. Keld Belert (1936-2002) var en dansk forfatter, der skrev en lang række romaner, noveller,

børnebøger og ungdomsbøger. Ved siden af sit virke som forfatter arbejdede Keld Belert som gymnasielærer,
og mange af hans historiske romaner såvel som hans arbejdshæfter om litteratur kan bruges som en del af

undervisning.
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