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Børnene i Nyskoven Frederick Marryat Hent PDF Børnene i Nyskoven (1847) har en historisk baggrund; den
foregår i midten af det 17. århundrede under den engelske borgerkrig mellem Karl den Første og parlamentet.
Romanens hovedpersoner er de fire forældreløse søskende Edward, Humphrey, Alice og Edith, der indtil
fortællingens begyndelse har boet på herresædet Arnwood lige uden for Nyskoven. Deres far, Oberst

Beverley, er faldet ved det store slag ved Naseby, hvor han kæmpede for kongen, og børnene har siden da
boet med deres tante. Da Arnwood pludselig brændes ned af kongens modstandere, tror alle, at de fire børn er
omkommet i flammerne, men de bliver reddet af skovfogeden Jacob Armitage, der tager dem med sig til sin
hytte i Nyskoven. De aristokratiske børn må nu lære at klare sig i skoven under helt andre omstændigheder,
end de er vant til. Herfra udfolder børnenes historie sig til en fascinerende fortælling om eventyr, overlevelse,

troskab og kærlighed.

Børnene i Nyskoven var en af de første historiske romaner for børn og er en af de meget få, der har overlevet
indtil i dag. Romanen er flere gange blevet adapteret til tv-serie af BBC, senest i 1998.

”Jeg tror stadig, at børn vil føle skovens urtiltrækning og have lyst til at lade deres hænder glide over det livs
sanselighed; så knudret som bark og lige så indtagende i dets detaljer.” – The Guardian

”Jeg kan huske at nyde en følelse af frihed; en følelse, som kom med en bog, der handlede om børn, som tog
deres egne beslutninger, kom i livsfarlige kniber og (selvfølgelig) kom ud af dem.” – Michael Rosen,

tidligere Children’s Laureate
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