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Ulvetid Helle Stangerup Hent PDF Tom og Anna bor sammen på en ødegård langt væk fra den nærmeste
nabo. Tom lever af at skrive bøger om naturliv og dyr, så da han bliver bedt om at passe en enkelt ulv over en
sommer, siger han naturligvis ja. Men det skal vise sig at blive en noget mere kompliceret opgave, end Tom
forventede. Først følger ulvens mystiske ejer, Ellinor, med og flytter ind på gården. Snart efter dukker der

flere ulve op, og Ellinor får mere og mere magt. Først over gården, siden over Tom. Anna er bange for, at hun
er ved at blive vanvittig – og samtidig bliver den væmmelige lugt af blod mere og mere indtrængende på den

øde gård.

Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der særligt var kendt og hædret for sine romaner og
noveller. Stangerup blev cand.jur. i 1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for
Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere
modtog hun adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat i 1990.

Udover sine skønlitterære værker udgav Stangerup flere faglitterære værker om historikeren Saxo.

 

Tom og Anna bor sammen på en ødegård langt væk fra den
nærmeste nabo. Tom lever af at skrive bøger om naturliv og dyr, så
da han bliver bedt om at passe en enkelt ulv over en sommer, siger
han naturligvis ja. Men det skal vise sig at blive en noget mere
kompliceret opgave, end Tom forventede. Først følger ulvens
mystiske ejer, Ellinor, med og flytter ind på gården. Snart efter
dukker der flere ulve op, og Ellinor får mere og mere magt. Først
over gården, siden over Tom. Anna er bange for, at hun er ved at
blive vanvittig – og samtidig bliver den væmmelige lugt af blod

mere og mere indtrængende på den øde gård.

Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der særligt var
kendt og hædret for sine romaner og noveller. Stangerup blev

cand.jur. i 1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen
"Gravskrift for Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære

gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere
modtog hun adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985
og Thit Jensens forfatterlegat i 1990. Udover sine skønlitterære
værker udgav Stangerup flere faglitterære værker om historikeren

Saxo.
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