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Den lange rejse Jørn Riel Hent PDF DEN LANGE REJSE er fortællingen om drengen Leiv, der forliser ved
Grønlands kyst. Leiv havde sneget sig om bord på vikingeskibet for at hævne sin far, der var blevet dræbt af
bådens ejer, Thorstein. Leiv reddes af to inuitbørn, Narua og Apuluk, med hvem han siden oplever mange

dramatiske hændelser, før han accepteres af inuitterne som et rigtigt menneske.

Fortællingen er udvidet med en helt ny og fjerde del, hvor Leiv og hans venner når frem til Vinland efter en
lang og farlig rejse. Overlever Leiv og hans venner? Lykkes det ham at hævne sin far?

Med DEN LANGE REJSE har Jørn Riel fuldført den store grønlandske fortælling, han indledte med
DRENGEN SOM VILLE VÆRE MENNESKE – en fortælling for læsere i alle aldre.

"Den charme og indlevelse, som Drengen som ville være menneske indeholder, skabes gennem forfatterens
personkarakteristikker, som både er vise og fulde af humor."

- Nathalie Levisalles, Libération
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