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Kampen på fjeldet Christian Bernhardsen Hent PDF "Chris havde indtryk af, at de havde gået i timer, da Tom
endelig standede. De havde kæmpet sig gennem mandshøje enekrat, hoppet fra sten, højere end de selv, vadet

i sne til halsen – og hele tiden opad. Det sidste stykke slæbte de Bengt mellem sig.

Chris skulle siden komme ud for ture, som var mange gange længere og sværere, og hvor han gik for sit liv.
Nu gik han kun i uvished."

En nat kommer Gestapo for at hente 16-årige Chris’ bror Bengt. De ved, at han og kammeraten Tom står bag
en sabotage, der har kostet mange liv. Bengt er såret, men Chris og Tom får ham reddet ud i sidste øjeblik og
bevæger sig nu op i fjeldene til modstandsbevægelsen. Tom og Bengt er de eneste overlevende fra sabotagen,

og Chris kan ikke lade være med at tænke på, om en af dem har forrådt gruppen. "Kampen på Fjeldet"
fortæller om Anden Verdenskrigs sidste uger, hvor tyskerne indledte et kraftigt angreb på den norske

modstandsbevægelse. Trods sin unge alder hvirvles Chris ind i en kamp på liv og død, der kommer til at
ændre hele hans livssyn og identitet for bestandigt.

Christian Bernhardsen blev født i Norge i 1923 og flyttede til Danmark i en ung alder. Han arbejdede i en
årrække som journalist på Information, før han sprang ud som forfatter. Han står bag en lang række romaner

og er særligt populær som forfatter til historiske romaner for børn og unge.

 

"Chris havde indtryk af, at de havde gået i timer, da Tom endelig
standede. De havde kæmpet sig gennem mandshøje enekrat, hoppet
fra sten, højere end de selv, vadet i sne til halsen – og hele tiden

opad. Det sidste stykke slæbte de Bengt mellem sig.

Chris skulle siden komme ud for ture, som var mange gange længere
og sværere, og hvor han gik for sit liv. Nu gik han kun i uvished."

En nat kommer Gestapo for at hente 16-årige Chris’ bror Bengt. De
ved, at han og kammeraten Tom står bag en sabotage, der har kostet
mange liv. Bengt er såret, men Chris og Tom får ham reddet ud i

sidste øjeblik og bevæger sig nu op i fjeldene til
modstandsbevægelsen. Tom og Bengt er de eneste overlevende fra
sabotagen, og Chris kan ikke lade være med at tænke på, om en af
dem har forrådt gruppen. "Kampen på Fjeldet" fortæller om Anden
Verdenskrigs sidste uger, hvor tyskerne indledte et kraftigt angreb på
den norske modstandsbevægelse. Trods sin unge alder hvirvles Chris

ind i en kamp på liv og død, der kommer til at ændre hele hans
livssyn og identitet for bestandigt.

Christian Bernhardsen blev født i Norge i 1923 og flyttede til
Danmark i en ung alder. Han arbejdede i en årrække som journalist
på Information, før han sprang ud som forfatter. Han står bag en lang
række romaner og er særligt populær som forfatter til historiske

romaner for børn og unge.
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