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Bernardos skrin Lone Mikkelsen Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1224. Efter Bernados fars død er rygterne
begyndt at svirre omkring familien og deres stenhuggeri, der lader til at være fuldt af uheld. Landsbyboerne

begynder at snakke i krogene og stille spørgsmålstegn ved, om familien i det hele taget er kristne. I
mellemtiden indleder dronning Blanche et korstog mod katharerne og andre kættere, og Bernardo må flygte
sammen med sin kusine Maddalena. På deres rejse bliver de adskilt, og Bernardos veje fører ham pludselig

mod Paris, hvor en stor arkitektkonkurrence bliver afholdt; en konkurrence, der kan afgøre Bernardos fremtid.

Den danske forfatter Lone Mikkelsen (f. 1954) er oprindeligt uddannet i musikvidenskab og dansk ved
Aarhus Universitet, men kærligheden til Italien førte efterfølgende til en halv bachelor i italiensk ved

Københavns Universitet; og netop denne kærlighed er ofte centrum for hendes romaner. Lone Mikkelsen
debuterede i 1998 med romanen "Solo for Cecilia", og siden da har hun blandt andet udgivet de tre historiske

romaner "Vis mig en engel" (2001), "Væv" (2002) og "Bernardos skrin" (2005).
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