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kone døde og barn blev bortført, og han kæmper indædt mod de katolske munke i naboklosteret. En aften får

han besøg af en mystisk fremmed. Men hvorfor vil han ikke røbe sit navn?

Trænger du til at få genopfrisket din viden om danske konger i 1500-tallet? Så snup en godnathistorie fra
"Den ukendte gæst og andre fortællinger", der ubesværet kommer hele vejen rundt i verden af dengang – en

tid, hvor riget vakler på usikre ben, konflikter og krige raser, og hele fem konger prøver kræfter med
Reformationen, Grevens fejde og Syvårskrigen!

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Bag størstedelen af serien "Fortæller fra ..." stod lærer og teolog Peter Falk Rønne (1889-1953) og Ada
Hensel, forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi (f.1908) og Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904),
som gav fortællingerne deres historiske vingesus. Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og sagn blev
her fortalt som skæbnefortællinger på få sider og smukt illustreret af den berømte tegner Oscar Knudsen
(1898-1971), der for alvor brændte igennem med de cirkusplakater, han tegnede i 1940‘erne og 50‘erne.
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