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BESKRIVNING

Riddarturneringar, kidnappningar, dueller på liv och död, häxbål, en mystisk svart ridddare och den tappra
Robin Hood. Allt detta och mycket mer bjuder den äventyrliga historien om korstågsriddaren Ivanhoe på.
Romanen utspelar sig i 1200-talets kaotiska England, där det råder oenighet mellan saxarna och
normanderna, kristna och judar och det är strid om kungamakten mellan Rikard Lejonhjärta och hans
lömska bror Johan. Ivanhoe har precis kommit hem från ett korståg, där han har kämpat sida vid sida med
den normandiska Rikard Lejonhjärta. Detta har väckt förbittring hos Ivanhoes saxiska far Cedric, som har
gjort honom arvlös. Förutom att han försöker återfå sin fars gunst, måste Ivanhoe kämpa om den vackra
lady Rowena, försvara sin kung och ställa upp till duell för att rädda den goda judinnan Rebecca, som har
anklagats för att vara häxa.Den spännande handlingen och blandningen av fiktiva huvudpersoner och
historiska bipersoner är typisk för författaren. Romanen har filmatiserats flera gånger, bl.a. 1952 med
Robert Taylor i huvudrollen som Ivanhoe, Elizabeth Taylor som judinnan Rebecca och Joan Fontaine som
den vackra lady Rowena."När Sir Walter Scott, advokat till yrket, skrev Ivanhoe 1791, uppfann han den
historiska romanen. Denna storslagna romantiska berättelse om fara och befrielse, ridderlighet och flärd
skapade en genre." - Scotsman"[Ivanhoe] hänförde människor över hela världen, till och med Goethe som
deklarerade att Scott hade skapat 'en helt och hållet ny konst'." - Daily Telegraph
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

HEM | Ivanhoe of Sweden AB

Filmatisering av Sir Walter Scotts klassiska riddarsaga om Sir Wilfred of Ivanhoe. Filmen utspelas på
1100-talet i England. Isaac av York blir räddad av en modig ...

Ivanhoe - Wikipedia

Jämför priser på Ivanhoe DVD-film. Hitta bästa pris och läs omdömen - vi hjälper dig hitta rätt.

Ivanhoe - Film - CDON.COM

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom ivanhoe Vi har ett brett sortiment av böcker,
garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och ...
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