
Det gyldne sværd
Hent bøger PDF

Emma Kraft

Det gyldne sværd Emma Kraft Hent PDF På den indonesiske ø Celebes lever Aroe Lipas sammen med sin
familie. Aroe Lipas stammer fra en meget fornem slægt, men efter landet blev invaderet af hollænderne og
Aroe Lipas blev besejret, har han accepteret kravet om lydighed. Foruden sin egen familie har Aroe Lipas

taget sin brorsøn La Ballo til sig og elsker ham som sin egen søn. Men hans bror, La Ballos far, har han et helt
andet forhold til. For broren er den frygtede og morderiske røver Deng Pabéle, som man fra tid til anden hører
rygter om. En dag kommer fyrstinden på besøg for at fortælle Aroe Lipa, at der denne gang er tale om mere

end blot rygter.

Emma Kraft (1844-1925) var en dansk forfatter og oversætter. Hun fik sin litterære debut med teksterne
"Sommer og Vinter" i 1893 og oversatte desuden en illustreret udgave af Volkmanns "Æventyrbilleder" i
1894. Herefter udgav Kraft novellen "Regn og Solskin" i 1895, før hendes forfatterskab ændrede en smule
karakter og blev mere direkte henvendt børn. Det ses blandt andet i børnebøgerne "Ridderen og hans hest"

(1899), "Kæmp for alt, hvad du har kært" (1900) og "En ækel dreng" (1904).
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