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Arn er 27 år og allerede en æret veteran blandt tempelridderne. Meget har han lært i de ti år, der er gået, siden
han red fra Arnäs for at gøre bod som Kristi stridsmand i Det Hellige Land. Nu sidder han som borgherre i
Gaza med den opgave at opretholde lov og orden i området. Hjemme er Arns ungdomskærlighed, Cecilia, til
straf for deres elskov blevet anbragt i Gudhem Kloster, hvor den strenge Moder Rikissa hersker, og uden for
klostrets lukkede verden strides de sverkerske og erikske ætter. Tempelridderen er 2. bind i Jan Guillous
romanserie fra korstogstiden. »Tempelridderen"" er på samme tid spændende som en gammeldags
ridderroman og klog på både politik, historie og religion.« - Ekstra Bladet »Fint og formidabelt researchet og
med et stædigt drive om at fortælle en god historie med et fast anker i det historiske.« - Politiken Indeholder
efterord af Jan Guillou og Peter Flinth, instruktøren af filmene om Arn, samt en beskrivelse af bogens
lokaliteter. Omslag ved: Boström, Aavatsmark, Utgren og Wistbacka
Res i Arns Tranetur - Sverige. Her finner du spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm og TV-serier. Da den
svenske stjerneskuespiller Michael Nyqvist døde tirsdag aften, var han, på trods af sin hemmeligholdte
kræftsygdom, i gang med at skrive en selvbiografisk. Knights Templar; Poor Fellow-Soldiers of Christ and of
the Temple of Solomon; Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici Hierosolymitanis NDLA film

er en nettbasert filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole. Anders Baasmo Christiansen (født 29.
Hornborgasjön.
Res i Arns Tranetur - Sverige. Find industry contacts & talent representation. Hun er bedst kendt for sin
nomination til filmprisen Guldbagge for sin. Sofia Margareta Götschenhjelm Helin (født 25. Han er udenfor
hjemlandet mest. april 1972 i Hovsta) er en svensk skuespiller. Find industry contacts & talent
representation.
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