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Robin Hood Howard Pyle Hent PDF Forlaget skriver: Det er hårde tider i England, og prins John styrer sit
rige med jernhånd. Men i Sherwood-skoven hersker den dygtige bueskytte Robin Hood – ham, som tager fra
de rige og giver til de fattige. Derfor er han elsket af folket. Sammen med sine mænd gør han alt for at drille

deres ærkefjende, sheriffen af Nottingham.

Der er ingen grænser for alle de vilde eventyr, dramatiske dyster og overdådige fester, som Robin Hood og
hans venner, Lille John og broder Tuck, oplever. Robin Hood er blevet læst og elsket i mere end hundrede år.
Her kommer den nu i en ny, bearbejdet udgave, så nutidens eventyrlystne børn også kan få lov at nyde den!

LÆS EN KLASSIKER er en serie af de store klassikere – bearbejdet og omskrevet til letlæste udgaver for
børn og unge fra 10 år og op. De sværeste ord med ældre betydning er markeret med fed i teksten og forklaret

bagerst i bogen.
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