
Slægten 6: Ravnens år
Hent bøger PDF

Susanne Clod Pedersen
Slægten 6: Ravnens år Susanne Clod Pedersen Hent PDF I år 1319 vender den unge Peter Dane hjem til

Daneborg efter langvarige lægestudier i Paris. Da han ansættes som den nykronede kong Kristoffers livlæge,
kastes han direkte ind i det storpolitiske spil om Danmark, og tiderne er barske. Ved Erik Menveds død er

riget ruineret, og tyskernes voksende indflydelse skygger over by som borg. Peter står ved slægtens ed om at
støtte kongemagten, skønt den trues af svig, grådighed og krig, og han er tro, både da Christoffers sønner
forsøger at arve kronen, da Niels Ebbesøn stræber den kullede greve efter livet, og da Valdemar Atterdag
rejser sig. Alene står Peter ikke, for hans barndomsven og frænde, ridderen Ebbe Dane, bliver en hengiven
følgesvend. Dog er det værste endnu i vente, og det er svært at turde elske og knytte bånd for den, som kun

alt for godt kender til livets flygtighed, og Peters største kampe lader sig ikke vinde med våben.

 

I år 1319 vender den unge Peter Dane hjem til Daneborg efter
langvarige lægestudier i Paris. Da han ansættes som den nykronede
kong Kristoffers livlæge, kastes han direkte ind i det storpolitiske
spil om Danmark, og tiderne er barske. Ved Erik Menveds død er
riget ruineret, og tyskernes voksende indflydelse skygger over by

som borg. Peter står ved slægtens ed om at støtte kongemagten, skønt
den trues af svig, grådighed og krig, og han er tro, både da

Christoffers sønner forsøger at arve kronen, da Niels Ebbesøn
stræber den kullede greve efter livet, og da Valdemar Atterdag rejser
sig. Alene står Peter ikke, for hans barndomsven og frænde, ridderen
Ebbe Dane, bliver en hengiven følgesvend. Dog er det værste endnu
i vente, og det er svært at turde elske og knytte bånd for den, som
kun alt for godt kender til livets flygtighed, og Peters største kampe



lader sig ikke vinde med våben.
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