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Frode Fredegod & Amled J\u00f8rgen Liljens\u00f8e Hent PDF Jørgen Liljensøe genfortæller sagnene om
den danske konge Frode Fredegod og Amled. Frode Fredegod var en elsket dansk konge, der ifølge sagnet
erobrede hele Norden og på den måde skabte fred i årevis. Sagnet om Amled fortæller om den danske
kongesøn Amled, der må spille gal for at redde sit eget liv og for at kunne hævne sin fars mord. Jørgen

Liljensø (f.1943), danskforfatter og maler. Liljensøe er mest kendt for sine romaner for børn og unge. Hans
anmelderroste debutroman 'Barakkerne' er dog for voksne. Den danske forfatter Jørgen Liljensøe blev født i
1943 på Nørrebro i København. Han debuterede som forfatter i 1977 og har siden da udgivet et væld af både
voksen-, børne- og ungdomsbøger blandt andet inden for genrerne roman, fagbog samt genfortælling af sagn
og eventyr. Jørgen Liljensøe står desuden bag en lang række børnebøger om dyr, som er yderst velegnede til

undervisning.

 

Jørgen Liljensøe genfortæller sagnene om den danske konge Frode
Fredegod og Amled. Frode Fredegod var en elsket dansk konge, der
ifølge sagnet erobrede hele Norden og på den måde skabte fred i

årevis. Sagnet om Amled fortæller om den danske kongesøn Amled,
der må spille gal for at redde sit eget liv og for at kunne hævne sin

fars mord. Jørgen Liljensø (f.1943), danskforfatter og maler.
Liljensøe er mest kendt for sine romaner for børn og unge. Hans
anmelderroste debutroman 'Barakkerne' er dog for voksne. Den
danske forfatter Jørgen Liljensøe blev født i 1943 på Nørrebro i
København. Han debuterede som forfatter i 1977 og har siden da
udgivet et væld af både voksen-, børne- og ungdomsbøger blandt
andet inden for genrerne roman, fagbog samt genfortælling af sagn

og eventyr. Jørgen Liljensøe står desuden bag en lang række
børnebøger om dyr, som er yderst velegnede til undervisning.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Frode Fredegod & Amled&s=dkbooks

