1001 nats eventyr
Forfatter:

Sven Holm

Forlag:

Lytteratur

ISBN:

9788771626551

Kategori:

Litteratur og fiktion

Sprog:

Dansk

Udgivet:

28. januar 2015

1001 nats eventyr.pdf
1001 nats eventyr.epub

1001 nat er verdens største og mærkeligste samling af eventyr.
De er blevet til over flere hundrede år i Persien, Arabien og Ægypten. Igennem generationer har de siden
grebet og rystet, fortryllet og begejstret, forbavset og fornøjet læsere og tilhørere over hele verden. Her er alt
fra yndefulde kærlighedshistorier til groteske uhyggefortællinger, fra moralske fabler til drabelige
slægtsfejder, fra erotiske underfundigheder til åndeløst spændende eventyr. Mange store digtere har lært af
1001 nat. En af dem er vores egen Karen Blixen. For det er også kloge eventyr. Som en af historiefortællerne
siger om sin egen historie: Var den blot skrevet med en nål i det inderste af en øjenkrog, ville den være egnet
til eftertanke for den, der tænker over tingene.
Vi er kræsne på dine vegne MED SANS FOR DETALJEN DESIGNER VI REJSER I SÆRKLASSE Man
føler sig hensat til 1001 nats eventyr ved Shah-e Cheragh i Shiraz. Derfor har vi samlet de bedste citater om
rejser sagt om kendte og mindre kendte personer. Det er et sandt eventyr at rejse i Marokko.
Her er hele den udvidede og opdaterede liste over 1001 bøger du skal læse før du dør (følg linket for min
omtale af bogen) - inklusive danske titler. Den danske rejseleder formidler sin store viden og sørger for alt det
praktiske, så du blot skal koncentrere dig om at opleve – bestil rejsen her. højdepunkter på rejsen Alle de
klassiske seværdigheder Privat guide og chauffør På Backpacker Planet elsker vi at rejse.

Det er et sandt eventyr at rejse i Marokko. Hold musen over ikonerne for at se mere om rejsetemaerne på de
forskellige rejser. Den danske rejseleder formidler sin store viden og sørger for alt det praktiske, så du blot
skal koncentrere dig om at opleve – bestil rejsen her. 10-øren fra 1959 og andre mellemsteder Af Søren E.
Det er et sandt eventyr at rejse i Marokko. Her er hele den udvidede og opdaterede liste over 1001 bøger du
skal læse før du dør (følg linket for min omtale af bogen) - inklusive danske titler. Til København. Vi har et
stort udvalg af forskellige destinationer, og vi kan tilbyde dig en rejseleder med på rejsen til Marokko. Se
rejsen her Skal jeres rejse til Indien være noget helt særligt. Den danske rejseleder formidler sin store viden
og sørger for alt det praktiske, så du blot skal koncentrere dig om at opleve – bestil rejsen her. Vi har et stort
udvalg af forskellige destinationer, og vi kan tilbyde dig en rejseleder med på rejsen til Marokko. Marokko.
Silkevejen med dansk rejseleder.

