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Nubin i De dømtes by Ole E. Christiansen Hent PDF Nubin må overtage sin morfars plads og lede en stor
fangekaravane til De dømtes By. Her kommer sandhederne endelig på bordet, og Nubin finder ikke alene ud
af, hvem han er. Han får også kendskab til sin egen families historie. Og så kan intet stoppe ham fra at gifte

sig med sin elskede Tamit!

Ole E. Christiansens spændingsfyldte trilogi om oldtidens Egypten handler om den unge Nubin, der arbejder
som arkivar i byen Papyr. Men da han forelsker sig i en hebræisk pige vendes hans liv på hovedet, og det

bliver startskuddet til adskillige eventyr og rejser i jagten på Nubins eneste ene.

Den danske forfatter Ole E. Christiansen (f. 1935) er uddannet lærer og har arbejdet som både lærer og
skolebibliotekar. I 1964 udgav han sin første faglitterære bog under titlen "Rummet og stjernerne" om
astronomi for børn, og i 1976 fik Christiansen sin romandebut med bogen "Slaven Ajan", som han selv

illustrerede. I 1979 modtog han Danmarks Skolebibliotekarforenings børnebogspris, og netop børnebøgerne
har igennem hele Christiansens forfatterskab været i centrum. Det er blandt andet kommet til udtryk med

bøgerne "Skjolds mærkelige rejse" (1998) og den todelte serie "Heksen fra Orini" (1984).

 

Nubin må overtage sin morfars plads og lede en stor fangekaravane
til De dømtes By. Her kommer sandhederne endelig på bordet, og
Nubin finder ikke alene ud af, hvem han er. Han får også kendskab
til sin egen families historie. Og så kan intet stoppe ham fra at gifte

sig med sin elskede Tamit!

Ole E. Christiansens spændingsfyldte trilogi om oldtidens Egypten
handler om den unge Nubin, der arbejder som arkivar i byen Papyr.
Men da han forelsker sig i en hebræisk pige vendes hans liv på

hovedet, og det bliver startskuddet til adskillige eventyr og rejser i
jagten på Nubins eneste ene.

Den danske forfatter Ole E. Christiansen (f. 1935) er uddannet lærer
og har arbejdet som både lærer og skolebibliotekar. I 1964 udgav han
sin første faglitterære bog under titlen "Rummet og stjernerne" om
astronomi for børn, og i 1976 fik Christiansen sin romandebut med
bogen "Slaven Ajan", som han selv illustrerede. I 1979 modtog han

Danmarks Skolebibliotekarforenings børnebogspris, og netop
børnebøgerne har igennem hele Christiansens forfatterskab været i
centrum. Det er blandt andet kommet til udtryk med bøgerne

"Skjolds mærkelige rejse" (1998) og den todelte serie "Heksen fra
Orini" (1984).



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Nubin i De dømtes by&s=dkbooks

