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Mit Elendige Liv Jesper Haghfelt Hent PDF I 1175 får den lille, franske dreng Louis en ny dagbog, og den
betror han sig til resten af livet. Louis er af adelig familie, men familien beslutter, at han skal være munk og
bæe navnet “Felix“ allerede fra en tidlig alder. Felix oplever og udlever forbudt kærlighed og kommer på
flere lange rejser, blandt andet til Danmark, ligesom han i Frankrig knytter et nært venskab med den danske
prinsesse Ingeborg. Felix oplever igennem sit virke både både intriger, politisk spil, korstog, attentatsforsøg
og forelskelse, og bogen viser et menneskeligt syn på den “mørke middelalder.“ Med udgangspunkt i Felix'
eget liv fortælles i dagbogen en større historie om mennesker, politik og intriger i Middelalderens Europa. I
begyndelsen af det nye årtusinde findes dagbogen af en dansk forsker, der arbejder med klostrets historie, og
bogen giver et hidtil ukendt indblik i ikke blot samtidens kulturelle og teknologiske udvikling, men er også

et unikt indblik i Felix' opvækst, virke og personlige liv.

 

I 1175 får den lille, franske dreng Louis en ny dagbog, og den betror
han sig til resten af livet. Louis er af adelig familie, men familien
beslutter, at han skal være munk og bæe navnet “Felix“ allerede fra

en tidlig alder. Felix oplever og udlever forbudt kærlighed og
kommer på flere lange rejser, blandt andet til Danmark, ligesom han

i Frankrig knytter et nært venskab med den danske prinsesse
Ingeborg. Felix oplever igennem sit virke både både intriger, politisk

spil, korstog, attentatsforsøg og forelskelse, og bogen viser et
menneskeligt syn på den “mørke middelalder.“ Med udgangspunkt i
Felix' eget liv fortælles i dagbogen en større historie om mennesker,
politik og intriger i Middelalderens Europa. I begyndelsen af det nye
årtusinde findes dagbogen af en dansk forsker, der arbejder med

klostrets historie, og bogen giver et hidtil ukendt indblik i ikke blot



samtidens kulturelle og teknologiske udvikling, men er også et unikt
indblik i Felix' opvækst, virke og personlige liv.
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