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Kongens Staldknægt Trine Appel Hent PDF Da Thea på 13 år bliver bedt om at skrive en familiekrønike i
skolen, beslutter hun sig for at finde ud af, hvem hendes biologiske forældre er. Hun bor i en lille by i

Nordsjælland med sine adoptivforældre og har som de fleste teenagere problemer med kærlighed, følelser,
identitet og forældre. Men da den nye dreng i klassen, Kalle, er klar til at hjælpe, kaster Thea sig ud i en
større eftersøgning. Med en far der er hypnotisør, og en mor der er clairvoyant, er Kalles baggrund lidt

speciel. Dette spændingsfelt bringer mange kort på bordet … Sideløbende med denne historie har Thea et
tilbagevendende mareridt, hvor hun er på flugt på hesteryg fra fire riddere. Året er 1626 og Christian d. 4

regerer landet. På en meget livagtigt måde flettes de to historier sammen, og det går op for Thea, at der måske
er en sammenhæng mellem de to verdener. Thea får kendskab til en fortid, hun ikke i sin vildeste fantasi
havde forestillet sig. For hvem er hun Thea eller Thyra? Er der tale om et andet liv? I en helt anden tid?
Kongens staldknægt er fuld af fart og tempo, levende passager, der både lugter og lyder, som var man der
selv. Bogen er en meget ´nær´ fortælling, der hele tiden pirrer nysgerrigheden - vanvittigt spændende og

ualmindeligt godt skruet sammen. Kongens staldknægt er en moderne historisk ungdomsroman for børn fra
12 år.

 

Da Thea på 13 år bliver bedt om at skrive en familiekrønike i skolen,
beslutter hun sig for at finde ud af, hvem hendes biologiske forældre
er. Hun bor i en lille by i Nordsjælland med sine adoptivforældre og
har som de fleste teenagere problemer med kærlighed, følelser,

identitet og forældre. Men da den nye dreng i klassen, Kalle, er klar
til at hjælpe, kaster Thea sig ud i en større eftersøgning. Med en far
der er hypnotisør, og en mor der er clairvoyant, er Kalles baggrund
lidt speciel. Dette spændingsfelt bringer mange kort på bordet …
Sideløbende med denne historie har Thea et tilbagevendende

mareridt, hvor hun er på flugt på hesteryg fra fire riddere. Året er
1626 og Christian d. 4 regerer landet. På en meget livagtigt måde
flettes de to historier sammen, og det går op for Thea, at der måske



er en sammenhæng mellem de to verdener. Thea får kendskab til en
fortid, hun ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig. For hvem
er hun Thea eller Thyra? Er der tale om et andet liv? I en helt anden
tid? Kongens staldknægt er fuld af fart og tempo, levende passager,
der både lugter og lyder, som var man der selv. Bogen er en meget
´nær´ fortælling, der hele tiden pirrer nysgerrigheden - vanvittigt

spændende og ualmindeligt godt skruet sammen. Kongens
staldknægt er en moderne historisk ungdomsroman for børn fra 12

år.
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