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Forsens Drottning Martin Widmark boken PDF Med inspiration från Frans G Bengtsson har Martin Widmark
brett på rejält i en serie mustiga rövarhistorier om den unge pojken Halvdan. Tillsammans med kompisen
Meia hamnar han i det ena äventyret efter det andra. Forsens drottning är den fjärde delen i serien Halvdan
Viking.I Forsens drottning bär det av med båt mot Miklagård (dagens Istanbul)! Halvdan vill söka efter sin
pappa, som varit ute på vikingafärd i fem år.Halvdan, Meia och Björn erbjuder sig att hjälpa till och ro om de
får följa med Grimulf och hans män till Miklagård.Resan dit blir ett hisnande äventyr: Pirater anfaller och de
möter en riktig bärsärk, stöter på både patzinaker och jomsvikingar, innan de slutligen får syn på Forsens
drottning. Och först då möter de den största faran: en livsfarlig båtfärd genom de sju kokande forsarna i
Djneprs utlopp. "Halvdan Viking" är en serie av Martin Widmark och illustratören Mats Vänehem.Så här
säger Martin Widmark själv om att skildra vikingatiden: "Att skriva för barn om våra, stundtals våldsamma
och giriga, förfäder innebär att kryssa mellan respekt och avsky. Respekt för till exempel deras mod och
båtbyggarkonst och avsky för blodsoffer, strandhugg och slavhandel. Men att försöka komma runt dessa

ingredienser är inte heller möjligt." De tre tidigare delarna i serien är: Hövdingens bägare, Främlingens grav
och Vargens hjärta.Halvdan Viking kan du fr o m våren 2017 träffa på Vikingaliv – Stockholms nya museum

om vikingatiden. Vikingaliv är ett äventyr och en resa genom en av historiens mest mytomspunna
tidsperioder. På Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Gröna Lund, skapas en dramatiserad

berättelse om vikingatiden anno 963, och Halvdan Viking och Meia visar de yngre besökarna hur det var att
leva på vikingatiden.
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