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Mordet på greven 1 Ole Frøstrup Hent PDF Vi befinder os i midten af 1300-tallet, og oprøret raser i Jylland.
14-årige Peter har sluttet sig til Niels Ebbesen, der kæmper mod de tyske soldater. Og Niels Ebbesen har en

plan. ‘Den kullede greve‘ i Randers skal dø …

Ole Frøstrup er født i 1936 og opvokset i Odense. Han er uddannet journalist og debuterede som forfatter i
1982 med romanen "Yetiernes sang". Siden har han skrevet mere end 30 bøger for både børn og voksne.

"Mordet på greven" består af to bind. Fortalt gennem den 14-årige Peter får vi historien om Den kongeløse tid
i 1300-tallet, hvor Danmark var pantsat til tyske grever. Og vi får historien om lavadelsmanden Niels

Ebbesen, der blev nationalhelt, da han dræbte ‘den kullede greve‘, grev Gerhard i Randers i 1340. Dette er
bind 1.
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