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Middelalderen: Kasper og fogeden Niels Jensen Hent PDF "Jep foged vidste godt, hvem der var den
allervigtigste person på hele Bjørnholm. Hvis denne person ikke var der, så ville alting gå i stå. For ingen gad
arbejde af sig selv! Derfor skulle han være der med sin pisk. Den allervigtigste person på Bjørnholm: Ham

selv nemlig! Jep foged!"

Kasper er ikke begejstret for fogeden – det er der faktisk ikke ret mange andre end fogeden selv, der er.
Kasper har brug for hævn, og han håber, at heksen Maren Syvskæg kan hjælpe ham med det under det store
gilde på herregården Bjørnholm, hvor der så let kan ske ting og sager under festens larm og forvirring.

Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet et væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks
historie, bibelhistorie og nordisk mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og sidenhen er det

blevet til 37 bøger.

 

"Jep foged vidste godt, hvem der var den allervigtigste person på
hele Bjørnholm. Hvis denne person ikke var der, så ville alting gå i
stå. For ingen gad arbejde af sig selv! Derfor skulle han være der
med sin pisk. Den allervigtigste person på Bjørnholm: Ham selv

nemlig! Jep foged!"

Kasper er ikke begejstret for fogeden – det er der faktisk ikke ret
mange andre end fogeden selv, der er. Kasper har brug for hævn, og
han håber, at heksen Maren Syvskæg kan hjælpe ham med det under
det store gilde på herregården Bjørnholm, hvor der så let kan ske ting

og sager under festens larm og forvirring.

Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet et væld af
børne- og ungdomsbøger om Danmarks historie, bibelhistorie og

nordisk mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og
sidenhen er det blevet til 37 bøger.
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