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Skipper Clement Mogens Wenzel Andreasen Hent PDF I år 1534 er den sidste egentlige borgerkrig på dansk
jord under opsejling. Oprørslederen skipper Clement kommer til at spille en afgørende rolle i de mange
blodige år, der ligger forude. Det finder 14-årige Ebbe ud af på den hårde måde, da han ved et tilfælde

kommer i skipperens tjeneste. Skipper Clement fører Ebbe og resten af sin besætning til de blodige slag ved
Svendstrup og Ålborghus, hvor kampen for Danmark udkæmpes.

Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet lærer, men efter at have undervist i nogle år
videreuddannede han sig til cand.pæd. i musikvidenskab og blev redaktør på Politikens forlag. Han
debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både romaner og fagbøger om musik. Wenzel
Andreasen har desuden været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af sine bøger.

 

I år 1534 er den sidste egentlige borgerkrig på dansk jord under
opsejling. Oprørslederen skipper Clement kommer til at spille en
afgørende rolle i de mange blodige år, der ligger forude. Det finder
14-årige Ebbe ud af på den hårde måde, da han ved et tilfælde

kommer i skipperens tjeneste. Skipper Clement fører Ebbe og resten
af sin besætning til de blodige slag ved Svendstrup og Ålborghus,

hvor kampen for Danmark udkæmpes.

Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet lærer, men efter
at have undervist i nogle år videreuddannede han sig til cand.pæd. i

musikvidenskab og blev redaktør på Politikens forlag. Han
debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både
romaner og fagbøger om musik. Wenzel Andreasen har desuden

været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af
sine bøger.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Skipper Clement&s=dkbooks

