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En stor og enormt spennende roman fra en av de mest dramatiske perioder i Norgeshistorien. Om islendingen
Gest, som bare 13 år gammel hevner drapet på sin far og tar livet av en av Islands mektigeste høvdinger.
I denne romanen tar Roy Jacobsen oss med til en av de mest dramatiske periodene i norsk historie. Frost er
den eventyrlige fortellingen om islendingen Gest, født i 993, som bare tretten år gammel blir fredløs da han
hevner drapet på faren ved å ta livet av en av Islands mektigste høvdinger. Med villmannen Teitr som
følgesvenn flykter han fra Island og over til Norge, der han går til fots fra Trondheim til Hålogaland, og siden
sørover. Han fryser, han skal ingen steder, og han blir drapsmann igjen. Sterke krefter brytes i ham, islandsk
blodhevn mot nye kristne impulser. Gest er en visjonær, intelligent og manipulerende drømmer, som etter
hvert trekkes inn i sentrum av de politiske begivenhetene. Han har en sterk tiltrekningskraft på stolte kvinner,
og han husker alt han ser. Slik blir han en av Eirik jarls nærmeste rådgivere og følger med på erobringen av
England i 1016.
Boken ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris.

Som med Seierherrene har Roy Jacobsen her skrevet en stor episk roman om slekter og individer, bare lagt til
en helt annen tid. Med Frost gir han leseren et unikt bilde av Norge i en stormaktsperiode, og viser oss små og
store mennesker i en ekstremt hard verden.
Boligutleie, Hybelutleie og næringslokaler i Trondheim. Voll Studentby Vegamot 1 7049 Trondheim Tlf: 73
94 97 80 voll@frost.no. Åpningstider: Voll Studentby Vegamot 1 7049 Trondheim Tlf: 73 94 97 80
voll@frost.no. Åpningstider: man, ons, fre: 9:00-15:00 tirs, tors: 14:00-15:30 IKEA - AMORF FROST,
Vindusdekorasjon, Avskjermer, men slipper inn lys.Kan klippes til passe størrelse og form. Norfrost leverer
kjøtt, fisk og bær til catering.
Vi skaffer deg AKKURAT det du vil ha. Ring oss på 2337 6220 eller send e-post til norfrost@norfrost.no for
en. Innledning Boken til Jørgen Frost og Annette Lønnegaard's "Språkleker" har vært en viktig inspirasjon for
meg til arbeid med språkleker i 1. Her finner du øvingsoppgaver som er knyttet til kapitlet. For hvert
delkapittel er det oppgaver på to nivåer, der Nivå 2 gjerne har færre og noe vanskeligere. Frostline designer,
utvikler og produserer utendørs vannposter i glassblåst rustfritt stål.
Sortimentet omfatter vannposter til oppstilling i private hager. Birgirsdottir leverer strikkegarn -ullgarn fra
Island, oppskrifter og strikketilbehør.
Frostline Duo frostsikker utedusj Frostline Duo utedusj er fremstilt i kraftig glassblåst rustfritt stål. Dusjen er
velegnet til såvel private hager som til. Når vogna står ute i vær og vind er det ekstra viktig at alt er tett og
klargjort for vinteren. Vi kan bistå med alt fra vinterservice til fast tilsyn av din vogn.

