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Sagaen om Edsbrødrene Lars-Henrik Olsen Hent PDF Lars-Henrik Olsen, som tidligere har gennemskrevet
hele Nordens mytologi i den prisbelønnede romanserie om Erik Menneskesøn, har nu også taget fat på at

iklæde de klassiske islandske sagaer en moderne dansk sprogdragt. Hermed udsendes det første bind i en stor
serie. Sagaen om Edsbrødrene (Fostbrødre-sagaen) bearbejdes i et let læst og forståeligt sprog. Sagaen

handler om to unge lømler, der hærger i de øde nordislandske egne.

Når Lars-Henrik Olsen har valgt at gendigte denne saga som den første i serien, er det, fordi der er tydelige
paralleller mellem de to drenge, som levede for 1000 år siden, og de drengebander, vi nu kan møde rundt

omkring i storbyerne. Historien gentager sig og rummer stof til eftertanke. Næste bind i serien udkom i 2003.
Bøgerne er en parallel til nutidens samfund. Eventyrlige historier der i høj grad handler om samfundets

udstødte.
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