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Eventyrblod Torry Gredsted Hent PDF "Han fik fat på sine klæder og famlede sig hen til vinduet. Lagnerne
blev bundet sammen, og med yderste forsigtighed fik han vinduet op, lagnerne knyttet til vinduesstolpen, og
med bankende hjerte og tilbageholdt åndedræt begyndte han at klatre ned. Udhusets tag blev nået – nu kun et
forsigtigt spring ned på den bløde havegang. Næppe havde hans fødder nået jorden, før en mørk skikkelse
dukkede frem fra buskadset. "Det er mig, Jørgen", hviskede en stemme, og nu kunne Jørgen i mørket
genkende Eriks skikkelse, og til sin store forbavselse så han, at han var udrustet både med stortrøje og

rygsæk. "Erik", stammede han, "hvad vil du"? "Jeg går naturligvis med dig", lød svaret hviskende tilbage…
Jørgen Broge og Erik Henningsen går på kostskole sammen. Trods deres forskellige baggrunde – Jørgen er
rigmandssøn, Erik bor hos fattige slægtninge – er de to fjortenårige uadskillelige venner. Eventyrblodet
bruser i deres årer og en nat stikker de af fra kostskolens trygge rammer. I Torry Gredsteds "Eventyrblod"
udlever to drenge drømmen om den store eventyrlige frihed. Note fra forlaget: Værkets persontegning og

sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et historisk dokument, der beskriver
sin samtids menneskeopfattelse. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

 

"Han fik fat på sine klæder og famlede sig hen til vinduet. Lagnerne
blev bundet sammen, og med yderste forsigtighed fik han vinduet op,

lagnerne knyttet til vinduesstolpen, og med bankende hjerte og
tilbageholdt åndedræt begyndte han at klatre ned. Udhusets tag blev
nået – nu kun et forsigtigt spring ned på den bløde havegang. Næppe
havde hans fødder nået jorden, før en mørk skikkelse dukkede frem
fra buskadset. "Det er mig, Jørgen", hviskede en stemme, og nu
kunne Jørgen i mørket genkende Eriks skikkelse, og til sin store

forbavselse så han, at han var udrustet både med stortrøje og rygsæk.
"Erik", stammede han, "hvad vil du"? "Jeg går naturligvis med dig",
lød svaret hviskende tilbage… Jørgen Broge og Erik Henningsen går
på kostskole sammen. Trods deres forskellige baggrunde – Jørgen er
rigmandssøn, Erik bor hos fattige slægtninge – er de to fjortenårige
uadskillelige venner. Eventyrblodet bruser i deres årer og en nat



stikker de af fra kostskolens trygge rammer. I Torry Gredsteds
"Eventyrblod" udlever to drenge drømmen om den store eventyrlige
frihed. Note fra forlaget: Værkets persontegning og sprogbrug er
ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et

historisk dokument, der beskriver sin samtids menneskeopfattelse.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
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