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•Stort anlagt serie om vikinger Den unge viking, Arnulf, er vild som ørnen og ulven, der har givet ham navn.
Han længes efter udfærd og dåd, men da broderen Helges skib vender blodigt hjem, knuses alle planer. Blind
af sorg gør Arnulf sig skyld i både misgerning og forbrydelse og må flygte over hals og hoved med en norsk
træl. Færden bliver farefuld, dramatisk og omtumlet. Plyndringstogt, kongemøde og blodige kampe venter
forude, og efter at have sejlet til England med nordmændene fra Haraldsfjord støder Arnulf på vikingerne fra
Jomsborg. Hos så rå og hærdede krigere er det ikke let at blive anerkendt, for de kender krigens vilkår og tåler
ikke svaghed. Fiktion blandes med historisk arvesølv. Arnulf kvæder for Svend Tveskæg og går i søslag mod
Hakon jarl, men glemmer aldrig sin Frejdis og familien i Egilssund. Vikingetiden oprulles i al sin storladne
gru og skønhed. En tid, hvor venskab og slægtsbånd var altafgørende, og hvor overlevelsen krævede svære
valg. ”Alle taler om vikingetiden. Alle tror, de har et billede af vikingetiden. Men Susanne Clod Pedersens
bøger er det sted, jeg er kommet tættest på – hun ved, hun tror, hun kan. Jeg går ind i hendes fortalte rum, og
jeg er i en anden verden.” – Maria Helleberg ”Vedkommende, historisk korrekt og HAMRENDE spændende.

Man kan smage blodet, man kan dufte røgen og man kan føle de varme stærke følelser vores forfædre
kæmpede med. En fantastisk historie som jeg kan anbefale alle med eventyr og kampgejst i blodet at læse.” –

Jim Lyngvild ”Endelig! Endelig er der én, som fortæller, hvordan det virkelig var med vikingerne. Her
kommer the real thing. Det er som at være der selv. Drønspændende og medrivende.” – Politiken

”Hæsblæsende aktion. Man rives med af et forrygende forløb, der er sammensat med sans for suspense og
overraskelseseffekter.” – Berlingske Tidende ”Underholdende. Seriøs research. Man keder sig bestemt ikke i
Arnulfs selskab.” – Jyllandsposten Susanne Clod Pedersen, født 1967, er uddannet koncertpianist ved Det

Kongelige Danske Musik-konservatorium og har yderligere studeret et år ved Tjajkowskij
Musikkonservatoriet i Moskva samt taget præliminær organisteksamen fra kirkemusikskolen i Roskilde. Hun
arbejder som organist i Græsted Kirke og som studielektor ved Institut for Kunst og Kultur, Københavns

Universitet, hun er en flittig foredragsholder og derudover gift og mor til fire børn. Hun har udgivet en række
romaner, hvoraf Arnulf og Veulf begge er dramatiseret og opført med stor succes ved Frederikssund-

vikingespillene
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viking, Arnulf, er vild som ørnen og ulven, der har givet ham navn.
Han længes efter udfærd og dåd, men da broderen Helges skib

vender blodigt hjem, knuses alle planer. Blind af sorg gør Arnulf sig
skyld i både misgerning og forbrydelse og må flygte over hals og
hoved med en norsk træl. Færden bliver farefuld, dramatisk og
omtumlet. Plyndringstogt, kongemøde og blodige kampe venter
forude, og efter at have sejlet til England med nordmændene fra

Haraldsfjord støder Arnulf på vikingerne fra Jomsborg. Hos så rå og
hærdede krigere er det ikke let at blive anerkendt, for de kender

krigens vilkår og tåler ikke svaghed. Fiktion blandes med historisk
arvesølv. Arnulf kvæder for Svend Tveskæg og går i søslag mod

Hakon jarl, men glemmer aldrig sin Frejdis og familien i Egilssund.
Vikingetiden oprulles i al sin storladne gru og skønhed. En tid, hvor

venskab og slægtsbånd var altafgørende, og hvor overlevelsen
krævede svære valg. ”Alle taler om vikingetiden. Alle tror, de har et
billede af vikingetiden. Men Susanne Clod Pedersens bøger er det
sted, jeg er kommet tættest på – hun ved, hun tror, hun kan. Jeg går
ind i hendes fortalte rum, og jeg er i en anden verden.” – Maria
Helleberg ”Vedkommende, historisk korrekt og HAMRENDE

spændende. Man kan smage blodet, man kan dufte røgen og man kan
føle de varme stærke følelser vores forfædre kæmpede med. En
fantastisk historie som jeg kan anbefale alle med eventyr og

kampgejst i blodet at læse.” – Jim Lyngvild ”Endelig! Endelig er der
én, som fortæller, hvordan det virkelig var med vikingerne. Her

kommer the real thing. Det er som at være der selv. Drønspændende
og medrivende.” – Politiken ”Hæsblæsende aktion. Man rives med af
et forrygende forløb, der er sammensat med sans for suspense og

overraskelseseffekter.” – Berlingske Tidende ”Underholdende. Seriøs
research. Man keder sig bestemt ikke i Arnulfs selskab.” –

Jyllandsposten Susanne Clod Pedersen, født 1967, er uddannet
koncertpianist ved Det Kongelige Danske Musik-konservatorium og
har yderligere studeret et år ved Tjajkowskij Musikkonservatoriet i

Moskva samt taget præliminær organisteksamen fra
kirkemusikskolen i Roskilde. Hun arbejder som organist i Græsted

Kirke og som studielektor ved Institut for Kunst og Kultur,
Københavns Universitet, hun er en flittig foredragsholder og
derudover gift og mor til fire børn. Hun har udgivet en række

romaner, hvoraf Arnulf og Veulf begge er dramatiseret og opført
med stor succes ved Frederikssund-vikingespillene
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