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De Fortabtes Ø Erik Volmer Jensen Hent PDF Året er 1730. En majaften spadserer en ung købmand, Niels
Koch, ned til diligencen for at tage imod sin kæreste, der på forhånd har meldt sin ankomst i et brev.

Diligencen dukker op, men Niels' kæreste er ikke til at få øje på. Ved siden af ham står en anden mand, der
også skulle hente en person. Men heller ikke denne er med diligencen.

Det bliver starten på et spændende og hæsblæsende eventyr, da Niels og den fremmede når frem til, at der må
ligge en forbrydelse bag og sætter ud for at opklare mysteriet.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med værket "I
junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et væld af spændende
bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den
sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev

udgivet under forskellige pseudonymer.

 

Året er 1730. En majaften spadserer en ung købmand, Niels Koch,
ned til diligencen for at tage imod sin kæreste, der på forhånd har
meldt sin ankomst i et brev. Diligencen dukker op, men Niels'

kæreste er ikke til at få øje på. Ved siden af ham står en anden mand,
der også skulle hente en person. Men heller ikke denne er med

diligencen.
Det bliver starten på et spændende og hæsblæsende eventyr, da Niels
og den fremmede når frem til, at der må ligge en forbrydelse bag og

sætter ud for at opklare mysteriet.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin
litterære bogdebut i 1941 med værket "I junglens dyb", der blev
udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et
væld af spændende bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider.
Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den sorte død"

(1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over Kattegat"
(1942). Flere af bøgerne blev udgivet under forskellige

pseudonymer.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=De Fortabtes Ø&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


