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Den flyvende Yorkshiremand Eric Knight Hent PDF Sam Small er på mange måder en klassisk

yorkshiremand. Han er kendt for sine tvivlsomme anekdoter og løgnehistorier, men han har også en hemmelig
evne, som man faktisk skulle tro var løgn. Sam Small kan nemlig flyve. "Den flyvende yorkshiremand" består
af ti historier om, hvordan han igen og igen roder sig ud i mærkelige situationer, hvor det indimellem er hans

flyveri, der bringer ham i fare, og andre gange er selvsamme uforklarlige evne, der redder ham i sidste
øjeblik. Eric Knight skrev historierne om Sam Small tusindvis af kilometer fra sin hjemegn, Yorkshire, når

hvemveen blev for voldsom. Kærligheden til den engelske egn og dens folk skinner om kap med humoren på
bogens sider. Eric Knight (1897-1943) var en britisk forfatter bosat i USA i en længere årrække. Eric Knight

omkom som major i den amerikanske hær under 2. verdenskrig, men nåede at efterlade sig et stort og
forskelligartet forfatterskab. Han er særligt kendt og elsket for historierne om collien Lassie, som også blev et

stort hit som tv-serie.

 

Sam Small er på mange måder en klassisk yorkshiremand. Han er
kendt for sine tvivlsomme anekdoter og løgnehistorier, men han har
også en hemmelig evne, som man faktisk skulle tro var løgn. Sam
Small kan nemlig flyve. "Den flyvende yorkshiremand" består af ti
historier om, hvordan han igen og igen roder sig ud i mærkelige
situationer, hvor det indimellem er hans flyveri, der bringer ham i

fare, og andre gange er selvsamme uforklarlige evne, der redder ham
i sidste øjeblik. Eric Knight skrev historierne om Sam Small

tusindvis af kilometer fra sin hjemegn, Yorkshire, når hvemveen blev
for voldsom. Kærligheden til den engelske egn og dens folk skinner
om kap med humoren på bogens sider. Eric Knight (1897-1943) var
en britisk forfatter bosat i USA i en længere årrække. Eric Knight

omkom som major i den amerikanske hær under 2. verdenskrig, men
nåede at efterlade sig et stort og forskelligartet forfatterskab. Han er
særligt kendt og elsket for historierne om collien Lassie, som også



blev et stort hit som tv-serie.
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