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Flugten fra Master Flint Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF "Jeg ville hjem, men kunne ikke gå. Mine fødder var
som sømmet fast til jorden. Mine hænder greb ind i hinanden. Jeg bed i mine knoer, og kvalmen var ved at
gøre det af med mig, da de lagde et reb om Shiney's hals. Så lød råbet: "Brænd ham! Brænd ham!"." Linda
Brent er slave i USAs sydstater. Pisk, mord og voldtægt er hverdagen for de mange slaver på plantagerne. Da
slaveejeren Master Flint en dag forsøger at voldtage Linda, tager hun flugten. Men den slags straffes med

døden, og selv da Linda efter mange år, når til nordststaterne, hvor der er forbud mod slaveri, må hun sande,
at hun stadig er jaget bytte. 'Flugten fra Master Flint' er baseret på virkelige hændelser. Hjørdis Varmer (f.
1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og Torben
pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt fokus på

historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin
Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.

 

"Jeg ville hjem, men kunne ikke gå. Mine fødder var som sømmet
fast til jorden. Mine hænder greb ind i hinanden. Jeg bed i mine

knoer, og kvalmen var ved at gøre det af med mig, da de lagde et reb
om Shiney's hals. Så lød råbet: "Brænd ham! Brænd ham!"." Linda
Brent er slave i USAs sydstater. Pisk, mord og voldtægt er hverdagen
for de mange slaver på plantagerne. Da slaveejeren Master Flint en
dag forsøger at voldtage Linda, tager hun flugten. Men den slags

straffes med døden, og selv da Linda efter mange år, når til
nordststaterne, hvor der er forbud mod slaveri, må hun sande, at hun
stadig er jaget bytte. 'Flugten fra Master Flint' er baseret på virkelige

hændelser. Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og
foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og

Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner,
novellesamlinger og biografier med særligt fokus på historiske
børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers



Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise
Louise Laura Volst Pris i 2000.
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