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Den 6. april 1199 dør Richard I av England. For ettertiden skal han bli kjent som Richard Løvehjerte. Femten
år gammel leder han en hær mot sin far. Fjorten år senere er han pavens opplagte valg til å lede det tredje
korstoget og erobre Jerusalem. Hans hovedfiende er muslimenes leder Saladin. Men er det sant at han er Guds
utvalgte, slik moren sier? Og er virkelig Saladin Djevelen selv? Løvehjerte er en fortettet roman om en mann
som lever i skyggen av sin egen myte, en fanatisk hærfører som skal erobre verdens største helligdom og en
konge som brått blir sårbar. Romanen bygger på omfattende research og tegner et overbevisende litterært
portrett av et menneske som har opptatt historikere, diktere, romanforfattere og lesere i århundrer. Dette er den
sjette av Thorvald Steens historiske romaner.
Steens tidligere romaner i denne sjangeren utkommer samtidig samlet i billigutgave. Flere av dem er
internasjonalt anerkjente Don Carlos (1993), Giovanni (1995), Konstantinopel (1999), Den lille hesten (2002)
og Kamelskyer (2004). Thorvald Steen har også samarbeidet med forfatteren og aktivisten Tariq Ali om
skuespillet Ørkenstormer (2010), der de portretterte Saladin og Richard Løvehjerte.

Advokat Janne Fjelnseth arbeider i dag hovedsakelig med prosedyreoppdrag, særlig innen strafferett, barnerett
og barnevern men tar også oppdrag i psykisk helsevern. Heddadagene 2017 Brageteatret: Brødrene Løvehjerte
av Astrid Lindgren i en bearbeidelse ved Anders Berglund og Staffan Götestam 15. juni –16. juni 2017 husk Å
sjekke lagerstaus ved Å klikke pÅ produktnavn. stÅr smykket oppfØrt som lagervare kan det i noen tilfeller ta
meg ca. 3- 4 uker Å produsere smykket. "Når barn og ungdom først har begynt, så er de med så lenge de kan",
sier styreleder i ØBUT Sigrid Strand Knudsen. "I de tre årene jeg har sittet i styret, har. Lokalisert i Mo i
Rana. Program og pressebilder. Gi barna kjærlighet, mer kjærlighet og enda mer kjærlighet, så kommer
manerene av seg selv. (Astrid Lindgren) Heddadagene 2017 Brageteatret: Brødrene Løvehjerte av Astrid
Lindgren i en bearbeidelse ved Anders Berglund og Staffan Götestam 15. juni –16. juni 2017 Visste du at:
Astrid Lindgren er kjent verden over for sine barnefortellinger om blant annet Pippi Langstrømpe, Brødrene
Løvehjerte og Emil i Lønneberget.
Det ledende teatret i Norge.
Få en uforglemmelig aften hos oss! 20076 Løvehjerte er et nydelig sølvsmykke som du kan gi til noen du er
glad i (inkludert deg selv, selvsagt!). Mål anheng: 1,4 cm x 1,5 cm. Mål kjede: Standard.

