Faraos forbannelse
Forfatter:

Eldrid Johansen

Forlag:

Eboknorden AS

Sprak:

Bokmål

ISBN/EAN:

9788282381673

Kategori:

Barnebøker

Utgivelsesar:

2017

Faraos forbannelse.pdf
Faraos forbannelse.epub

Mathilde og kusinen Susanne er klare for sol og sommer ved bassengkanten i Luxor.
Men de har ikke bare tenkt å blogge om en vanlig chartertur. For i Egypt venter også faraos templer og
bortgjemte gravkamre, og ikke minst stedet der Mathildes mamma ble funnet omkommet mens hun var på
utgravning.
Men reisen viser seg å bli langt farligere enn de hadde trodd. For hvorfor føles det som om noen følger etter
dem? Var mammas død virkelig en ulykke? Og kan det være en sammenheng mellom hennes død og en faraos
ukjente hemmelighet?
Eldrid Johansen; Faraos forbannelse; Mangschou; Fra 10 år; Mathildes reise til Egypt er ikke bare ferie.
Sammen med far, kusina Susanne og onkelen skal hun besøke. Duften av død. Hva ville du gjort hvis du var
en supersmart trettenåring og et hemmelig agentbyrå spurte om du ville bli kodeknekker og agent? Vi syklet
til Tinnheia og gikk til Dueknipen, et flott utkikkspunkt over byen. Klassen gjorde en kjempeinnsats, klarte å
holde rekka, holde avstand, repsektere. Hollendertiden De var på skuddhold av fronten, men Elsie Knocker og
Mairi Chisholm trosset farene i arbeidet for å pleie sårede soldater. Pegasus fyller ti år i år! I dei åra har
programmet for barne- og ungdomslitteraturen vakse seg stadig større og sterkare. Nå er Pegasus-programmet

for skolar og. Litt sammen. Morsom og koselig bok om det aller viktigste for jenter i 9-13 års alderen! Vennskap og forelskelse. Les mer. Personalet anbefaler litteratur! Ta med deg lunsjen din, og hør på at de
ansatte trekker frem både nye og eldre bøker. Kaffe og te står biblioteket for. Av Odd Eivind Stensland
Innledning. Bibelen lærer oss at Israelsfolkets vandring i ørkenen på vei mot Kanaans land, kan sammenlignes
med en kristens vandring her. Velkommen til Asker bibliotekets nettside. Før jernbanesporet ble lagt i tunnel
ut fra Asker stasjon, gikk det bru over jernbanen fra Asker sentrum.
Verk og samlinger Antall bøker: 174 Allverdens fauna. 22 bind Samlerens Bokklubb. Kvartformat. Hvert
bind har ca. 155-160 sider og har følgende titler:Afrika 1-6.

