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REJSEN TIL DELFI begynder en tidlig sommermorgen i Athen, hvor en broget flok internationale turister er
ved at fylde bussen, der skal bringe dem på en todages udflugt til Delfi. Foruden chaufføren og rejselederen
lærer vi deltagerne at kende: Den amerikanske forretningsmand med den ambitiøse kone, flirtende datter og
tyggegummityggende søn – de på alle rejser velkendte deltagere som interesserer sig mere for maden og de
andre gæsters gøren og laden end for seværdighederne – en svensk verdensdame, der er rejst ud for at glemme
– en ung pige, der i årevis har sparet sammen til denne chance for eventyret – en elskelig, men altid bekymret
dansk dame med en dominerende veninde – og mange flere. Margit Söderholms evne til at skildre
mennesketyper får læseren til at føle, at man ikke blot har været med på turen, men også at man har lært hver
eneste deltager godt at kende. Rejsen til Delfi er indlæst af Nanna Salomon i 1995
LADEFOGED Kjeld. Han gik ind på at hjælpe hendes far Tyndareos med at vælge, hvem der skulle ægte
datteren; til gengæld støttede Tyndareos Odysseus i hans frieri til Helenas søster Penelope.
LAAGE-PETERSEN August.
Sammensæt selv rejsen til Athen med fly og hotel hos Apollo - så får du pakkerejsegaranti. Før den
trojanske krig. 900-800 f. Eksamensnoterne indeholder gode pointer og giver god bund til en god karakter. )
og fremefter. Observationer 2001 - 2013 kan ses her Har du oplysninger til denne side, så mail dem til
cck@hvaler. Kr.

LADEKARL Peter Tag med på en rundrejse i Grækenland, der går til den historiske Peloponnes-halvø, der
er fyldt med antikke tempelruiner tilegnet de gamle græske guder. LADEKARL Peter. Før den trojanske
krig.
LADEKARL Peter Tag med på en rundrejse i Grækenland, der går til den historiske Peloponnes-halvø, der
er fyldt med antikke tempelruiner tilegnet de gamle græske guder. LADBYE-H ANSEN Leif. I tillæg til de
skrevne kilder er der mytiske repræsentationer på visuelle media, som stammer fra den geometriske periode
(ca. De græske myter, som er kendt i dag, kommer primært fra græsk litteratur.

