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I denne boken følger vi Hans Thomas og faren på reise gjennom Europa på leting etter moren. Under denne
reisefortellingen ligger mange andre historier. Men hvordan kan alle historiene henge sammen? Hvem var den
mystiske dvergen på bensinstasjonen på grensa til Sveits? Hvilken hemmelighet har bakeren i Dorf båret på?
Hvorfor må Hans Thomas helt tilbake til et forlis i 1790 før han skjønner hvorfor moren reiste til Athen?
I "Kabalmysteriet" binder Jostein Gaarder sammen fantasi og virkelighet, eventyr og slektshistorie på en
fascinerende måte. Med varme og innsikt skildrer han forholdet mellom far og sønn og deres kamp for
identitet og tilhørighet.
Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder
ordet kabalmysteriet "Kabalmysteriet" av Jostein Gaarder - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre
mener om denne boka, og. Kabalmysteriet er Jostein Gaarder si nest mest kjente bok. Det var denne boka han
fekk sitt gjennombrott i Norge med, og den er utgitt i utlandet også. Vår pris 179,-. Hans Thomas og faren
legger ut på blir en reise helt utenom det vanlige. Hans Thomas leser i hemmelighet den lille boka han har fått
av en gammel. Kjøp 'Kabalmysteriet' av Jostein Gaarder fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende
formater tilgjengelige: E-bok, Heftet 9788203252440 I denne boken følger vi Hans Thomas og faren på reise
gjennom Europa på leting etter moren. Under denne reisefortellingen ligger mange andre historier. Men

hvordan.
Presentert av Børge Skråmestø Det var med Kabalmysteriet i 1990 at Jostein Gaarder fikk sitt gjennombrudd i
Norge. Boka ble tildelt Kulturdepartementets. I denne boken følger vi Hans Thomas og faren på reise gjennom
Europa på leting etter moren. Under denne reisefortellingen ligger mange andre historier. Men hvordan. Ida S'
eksemplar av "Kabalmysteriet" av Jostein Gaarder - Se omtaler, sitater og terningkast. Vi følger far og sønn på
deres reise gjennom Europa der de er på leting etter moren. Forfatteren binder sammen fantasi og virkelighet,
eventyr og slektshistorie.

