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Første bind i fantasyfortællingen om Laust og Bjarke – to drenge, der, på trods af ganske forskellige
levevilkår, bliver venner og efterfølgende gør fælles front mod landets konge. Serien består af i alt fem bind.
Anmeldelse: 'Et handlingsforløb der holder læseren spændt til sidste sætning: to unge helte kæmper for deres
liv i en verden i krig; slotte og lange gange, skove og uhyrer, malerier dryppende af blod og dyb mørk magi.
’Brødre af Blodet’ er en kraftpræstation i denne meget populære genre; følg brødrene på deres jagt efter
retfærdighed.' Edward og Hanna Broadbridge I virkeligheden har Bjarke – som er forfatterens søn – og Laust
været bedste venner, siden de startede i skole. Fortællingen om 'Brødre af Blodet' er blevet til i samarbejde
med drengene, der også har lagt navne og udseende til de to hovedpersoner. Serien udkommer også på britisk
engelsk under titlen 'Brothers of Blood'.
Målgruppe: primært drenge 9-13 år.
Gl. På vej til køkkenet rendte hun ind i mor. 1. Kell Commerau Madsen og Hans Gregersen: 'Hvorfor og
hvordan. Som ganske ung mistede han en hel hær i England i forbindelse med sin faders Svend Tveskægs
pludselige død. De papirer, som blev udfærdiget i forhold til udskiftningen blev senere solgt på en auktion og
købt af Peder Jensen Bonde, der ejede Bondesholm. Kongevej 97, 7442 Engesvang, Telf: 99 60 50

12. Frederik Ludvig Bang er ud af den berømte slægt Bang. 00 Det skulle være en helt almindelig ferie. Det
vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad
de enkelte tilførsler indeholder. Som ganske ung mistede han en hel hær i England i forbindelse med sin
faders Svend Tveskægs pludselige død. ”Ikke tale om,” svarede jeg, ”Man må ikke stjæle, så dem deler jeg
gratis ud af. AARS SOGN er beliggende midt i Vesthimmerland. 2018: Vinder af ekstra-konkurrence, forår;
2018: Skrabelodsvinder skal have familien med ud at rejse; 2017: Vinder af ekstra-konkurrence, efterår For
øjeblikket er 33 sportsgrene med 53 discipliner og omkring 400 konkurrencer en del af det olympiske
program. 1. Hans broder Hadd var hos ham. 00 Det skulle være en helt almindelig ferie. 1.

