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Jukan i Riget under jorden (Jukan nr. 9) James Morris Hent PDF Jukan er vokset op i Sydamerikas regnskove.
Her har han levet i pagt med naturen og sin puma, som er hans tro følgesvend. Jukan er blevet venner med
den unge videnskabsmand Kingsley, der forsøger at præsentere ham for dele af civilisationen, han ellers ikke
har turdet nærme sig. Da de opdager et stort rige under jorden, bliver selv Kingsley imidlertid forundret og
tilbageholden, men sammen giver de to venner sig til at udforske det. Niels Meyn (1891-1957) var en dansk
forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige pseudonymer igennem sin karriere (heriblandt
under navnet James Morris, mens det mest kendte og anvendte var Charles Bristol). Han skrev over 300

værker i forskellige genre lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger. Meyn debuterede i 1911 med bogen
"Med luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.

 

Jukan er vokset op i Sydamerikas regnskove. Her har han levet i pagt
med naturen og sin puma, som er hans tro følgesvend. Jukan er

blevet venner med den unge videnskabsmand Kingsley, der forsøger
at præsentere ham for dele af civilisationen, han ellers ikke har turdet

nærme sig. Da de opdager et stort rige under jorden, bliver selv
Kingsley imidlertid forundret og tilbageholden, men sammen giver
de to venner sig til at udforske det. Niels Meyn (1891-1957) var en
dansk forfatter og journalist, der skrev under hele 39 forskellige
pseudonymer igennem sin karriere (heriblandt under navnet James
Morris, mens det mest kendte og anvendte var Charles Bristol). Han
skrev over 300 værker i forskellige genre lige fra børnebøger over
krimier til dyrebøger. Meyn debuterede i 1911 med bogen "Med
luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Jukan i Riget under jorden (Jukan nr. 9)&s=dkbooks

