Kilderne
Kategori:

Litteratur og fiktion

Forfatter:

Zakarias Nielsen

Forlag:

Saga

Udgivet:

11. oktober 2017

Sprog:

Dansk

ISBN:

9788711825181

Kilderne.pdf
Kilderne.epub

"Kilderne" er en fortælling om venskab og familie, om sammenhold og kærlighed; og om at realisere sig selv.
Historien er centreret omkring kvinden Tora, der kæmper med sin egen tilværelse. Til trods for, at den ellers
som sådan kan beskrives som fredsommelig, er der ting, der går og nager hende – for eksempel den kærlighed,
hun ikke lader til at kunne få udlevet, og hvad med den drøm ... drømmen om fjerne egne. Zakarias Nielsen
(1844-1922) var en dansk forfatter, der arbejdede som lærer til daglig. Han var særligt kendt for sine mange
fortællinger og romaner, der omhandlede religiøse eller ideologiske emner. Zakarias Nielsen lod typisk sine
værker foregå i konservative landsbymiljøer. Ud over sin lærergerning og sit forfatterskab var han også en
aktiv deltager inden for folkeoplysning. Hans første bog udkom i 1871 under titlen "Sange og Smaadigte".
Uddybning af kilderne. Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside. I litteraturen beskrives hun som Odins
ligeværdige, når det gælder viden om verdens skæbne, men. Omfang: Den maritime ordbog indeholder ord,
der optræder i dansk søfartslitteratur. Sundhedstanken - et liv i balance. Om Aargang 0; For lærere; Log ind;
Opret ny bruger; Konkurrence; Film Læs om landskab, geologi, dyre- og planteliv samt kulturhistorien ved
kilderne ved foden af Rebild Bakker. Men selv om udviklingen er gået. På siderne 'Opgaveideer' under
menupunktet 'For studerende. Har du lyst til at komme tæt på historien og bruge arkivalier til en opgave.
Sundhedstanken - et liv i balance. Aasted Sogn, Horns Herred.
Du accepterer brugen af cookies, når. Omfang: Den maritime ordbog indeholder ord, der optræder i dansk
søfartslitteratur. Huset er bygget af halm, træ og ler – med muslingeskaller på taget. Er du studerende.
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