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Den Keltiske Ring Bj\u00f6rn Larsson Hent PDF En sen januaraften i 1990 sejler katamaranen Sula ind i

Dragør havn. Ulf Berntson, der bor på sin båd Rustica, hjælper med at lægge til, men da politiet dukker op på
kajen, stikker Sulas skipper ham hurtigt en pakke, som han beder ham tage vare på. Pakken indeholder en
logbog med en mærkelig historie om Den Keltiske Ring, en organisation, der tilsyneladende har forbindelse
til såvel de ældgamle druidecirkler som IRA‘s smuglerruter. Sammen med en god ven sætter Ulf kursen over
Nordsøen og op i de skotske farvande for at få mere at vide om denne mystiske sammenslutning. Det viser sig
at blive en farefuld sejlads, og ikke blot fordi januar måned til søs byder på voldsomme udfordringer fra vind,
vejr og strømforhold. For det går snart op for dem, at nogen synes, de ved for meget, og at de jagter gådens
løsning med livet som indsats. Den svenske forfatter Björn Larsson (f. 1953) boede i flere år om bord på sin
båd Rustica. Han er professor i fransk ved Lunds Universitet og fik sit internationale gennembrud som

forfatter med romanerne "Long John Silver" og "Den Keltiske Ring".

 

En sen januaraften i 1990 sejler katamaranen Sula ind i Dragør havn.
Ulf Berntson, der bor på sin båd Rustica, hjælper med at lægge til,
men da politiet dukker op på kajen, stikker Sulas skipper ham hurtigt
en pakke, som han beder ham tage vare på. Pakken indeholder en

logbog med en mærkelig historie om Den Keltiske Ring, en
organisation, der tilsyneladende har forbindelse til såvel de ældgamle
druidecirkler som IRA‘s smuglerruter. Sammen med en god ven

sætter Ulf kursen over Nordsøen og op i de skotske farvande for at få
mere at vide om denne mystiske sammenslutning. Det viser sig at
blive en farefuld sejlads, og ikke blot fordi januar måned til søs
byder på voldsomme udfordringer fra vind, vejr og strømforhold.

For det går snart op for dem, at nogen synes, de ved for meget, og at
de jagter gådens løsning med livet som indsats. Den svenske forfatter
Björn Larsson (f. 1953) boede i flere år om bord på sin båd Rustica.

Han er professor i fransk ved Lunds Universitet og fik sit



internationale gennembrud som forfatter med romanerne "Long John
Silver" og "Den Keltiske Ring".
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