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Træt af det hårde slid hjemme, og af skolen, påmønstrer den 15-årige husmandssøn Christian Alfred Larsen i
1935 en Marstal Skonnert for at komme ud og opleve verden udenfor landsbyen Trøjborg ved Odense Fjord. I
slutningen af 1930’erne oplever den unge sømand Nazihysteriet i Hamburg, og indser hvor det bærer hen. Han
ender med at melde sig til den franske Fremmedlegion i juni 1939, men kampen må vente. Legionen, som er
under Vichyregimet, tøver med at vælge side til fordel for de allierede. Det tvinger Christian til en handling,
som bringer ham i konflikt med Legionen og får følger for ham. Christian og Legionen forliges dog, da de
endelig vælger side. Efter næsten ét års intensiv træning i Nordafrika, kommer han endelig i kamp i Frankrig
og Tyskland under fanerne af det legendariske Régiment de Marche de la Légion Étrangère, RMLE. Christian
bliver belønnet for sin indsats i krigen, men han får den også at føle på sin egen krop. Christian fortrød aldrig
sin beslutning om at deltage i krigen eller andre vigtige beslutninger i sit liv. Dette er fortællingen om en ung
mand, der tog stilling og havde mod til at handle, og som var med til at gøre en forskel.
Forfatter: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Tenna: Forførelse: 1708 2017: Hold da kæft, hvor ser du dejlig ud,
så indbydende. Forfatter: Titel: Dato: Uddrag af novellen: Tenna: Forførelse: 1708 2017: Hold da kæft, hvor
ser du dejlig ud, så indbydende.
Udklip fra bogen: Ude på ‘det store brølende ocean’ som andenstyrmanden plejede at sige, var der ikke så
meget for en purser at gøre, så jeg kastede mig over navigationen. anakronisme: sb. ) Du kan også indsnævre

kategorien ved først at vælge en kategori og derefter klikke på et tag – så indeholder de viste spørgsmål/svar
både den valgte kategori og tagget. noget el. nogen som tilhører el. ) Du kan også indsnævre kategorien ved
først at vælge en kategori og derefter klikke på et tag – så indeholder de viste spørgsmål/svar både den valgte
kategori og tagget. anakronisme: sb. - Læs aktuelle nyheder og hold dig opdateret med de nyeste Film og TV
serier og lav din egen personlige TV-oversigt med dine favoritkanaler. TV guide - Sport, Film, TV-serier TV-guide for alle kanaler inklusiv DR1, TV2, TV3, Viasat, Kanal 5 og mange flere. er præget af en anden tid
end omgivelserne især noget man synes virker forældet det at noget tilhører en anden tid end omgivelserne (sj.
Han lagde … I HAVEN Det er noget af det nemmeste.
fk. fk. Udklip fra bogen: Ude på ‘det store brølende ocean’ som andenstyrmanden plejede at sige, var der
ikke så meget for en purser at gøre, så jeg kastede mig over navigationen. noget el. anakronisme: sb.

