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Havets folk er 4. enkeltstående lydbog i forfatterparret Gears bestsellerserie om Nordamerikas urbefolkning.
Havets folk udspiller sig for 10.000 år siden, omkring 2.000 år efter at den unge shaman Ulvedrømmer førte
sit folk gennem isen og åbnede det nordamerikanske kontinent for de første mennesker. I mellemtiden har
folkene spredt sig ud over det kæmpemæssige land, bl.a. til de store kystområder ved Stillehavet, hvor
handlingen i denne roman foregår. Odderklanens unge drømmer, Solstrejfer, er åndelig leder for alle klanerne
ved kysten. Men han føler sin kraft blive svækket i takt med de alvorlige forandringer, der sker i verden.
Gletsjerne i Sierra Nevada smelter og jager de livsvigtige mammutter bort, og sygdom hærger klanens
landsbyer.
Mens Solstrejfer isolerer sig for at genvinde sin kontakt med åndeverdenen, overtages magten over
Odderklanen af Solstrejfers rival, Ravnenæb, og med ham som leder bryder klanen op for at finde et nyt sted
at bo langt fra havet. Da Solstrejfer vender tilbage til den tomme boplads, mødes han af den unge kvinde
Tårnfalk, som er flygtet fra sin brutale og skinsyge ægtemand, Lammedræber. Sammen drager de af sted for at
opsøge Odderklanens nye bosted, men her venter både Ravnenæb og Lammedræber med ondt i sinde …
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Løbende indspilning af 450 sange fra 'Den danske vaudeville' Orgelkoraler og andre koralbearbejdelser
Hovedparten af de følgende satser udkom oprindeligt i samlingerne Lyksaligt det folk, som har øre for klang
(navngivet. Følg Finn fra Jakkus forladte ødemark til Stjernedræberens frosne omgivelser, mens han tappert.
Molarna existerade 1965-68 och bestod av: från vänster: Anders Åberg, komp&sologitarr Sven-Åke
Landberg, trummor Bo Larsson, solo&kompgitarr Star Wars - Finns mission.
645 sider. Farewell. Farewell. mai er vi. Understens fyrplats. Farewell.
Klik HER for at høre den originale version af Mandalay (i MP3-format), sunget af Mogens Wieth.
Kipling. Tornet längst till vänster är militärt.

