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MED MUSIK O LJUDEFFEKTER En vacker söndagsmorgon hade någon lagt en varelse på bänken utanför
kyrkan.
Där brukade man lägga hittebarn för att de skulle bli omhändertagna av fattigvården.
Det som nu låg där hade lockat en samling nyfikna till sig. Och anledningen var att
det inte var något nyfött barn utan ett missfoster en mycket kantig och orolig sak,
inlindad i en linnesäck. Det hade ett vanskapt huvud, en skog av rött hår, ett öga, en
mun som skrek och tänder som såg ut att vilja bitas.
- Man kan ju bara se ena ögat. Det andra är täckt av en vårta, sade en i skocken.
- Säkert ett djävulsägg som varslar om olyckor, sa en annan.
- Vore bättre om man brände upp det, utbrast en tredje.
Sedan några minuter hade en ung präst stått och lyssnat till pratet. Utan ett ord sköt
han undan dem som stod framför honom - Jag adopterar detta barn, sade han och
svepte in det i sin rock och försvann in i kyrkan.
Så börjar det levnadsöde som gjort Victor Hugos ringaren i Notre Dame till den
världsberömda klassiker den är. En roman som legat till grund för musikaler, filmer och
tv-serier i mer eller mindre omarbetat skick.
I denna ljudboksbearbetning har Tomas Löfdahl utgått
från originalversionen, försett inläsningen med musik- och
ljudeffekter och givit röster till det rika person-galleriet i detta

färgstarka drama.
Visste du at: Victor Hugo er mest kjent for romanene Ringeren i Notre-Dame (1831) og Les Misérables
(1862). * GOD LYD OG GODE STOLER PÅ LILLESTRØM KULTURSENTER! Vi på Lillestrøm
Kultursenter er godt vant til å bli vurdert. Publikum, artister og presse. Analyse av føljetongen om Jarle Klepp
Særemne om Tore Renbergs tre romaner om Jarle Klepp; Mannen som elsket Yngve, Kompani Orheim og
Charlotte Isabel Hansen. Skjønnlitteratur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z Æ Ø Å Annet 2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter
mange år med rus og psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen.

