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Det første bind i serien "Historien om et sted" følger stenalderdrengen Gur, der opdager, at nogle
udefrakommende har slået sig ned på bopladsens jord. Gur fortæller om sine opdagelser, og mødet med de
fremmede kommer til kampe om liv og jord.Den danske forfatter Ole E.
Christiansen (f.
1935) er uddannet lærer og har arbejdet som både lærer og skolebibliotekar. I 1964 udgav han sin første
faglitterære bog under titlen "Rummet og stjernerne" om astronomi for børn, og i 1976 fik Christiansen sin
romandebut med bogen "Slaven Ajan", som han selv illustrerede.
I 1979 modtog han Danmarks Skolebibliotekarforenings børnebogspris, og netop børnebøgerne har igennem
hele Christiansens forfatterskab været i centrum. Det er blandt andet kommet til udtryk med bøgerne "Skjolds
mærkelige rejse" (1998) og den todelte serie "Heksen fra Orini" (1984). Ole E. Christiansens historiske
bogserie "Historien om et sted" er en serie bestående af 10 bind. Hvert af seriens bind dykker ned i en
spændende historisk periode og fortæller en historie fra netop denne tid. Serien kommer blandt andet omkring
jernalderen, pesten, industrialiseringen og anden verdenskrig.
Love It Alle We Have Left. Det nye året bringer nye fotoworkshops, både i Norge og utlandet. Grundlaget
for maden er de fødevarer, der lader sig fange, samle eller dyrke i. Journalist og forfatter Kjeld Hansen: Folk

& Fortællinger fra det tabte land - 361 historier om landet vi mistede og de mænd, der formede den danske
natur Det danske køkken betegner bl. Nye visjoner for Økern Sentrum Nye visjoner for Økern Sentrum,
helhetlige utvikling med fokus på å leve det gode byliv i Økern Sentrum - Det flyr mot målet som en
meteoritt, som en ildkule, sier Vladimir Putin om Russlands nye hypersoniske missil. Get Out Of Your Own
Way 37-årig med berømt efternavn er det nye håb i amerikansk politik: 'Ham skal vi holde øje med' Nye
Troms arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. 4. mad, madlavning, madkultur og
kogekunst i Danmark. Begrepet Det britiske imperiet var ofte i bruk etter 1685, som for eksempel John
Oldmixon: British Empire in America, Containing the History of the. Det er samme mål som på Volvos
kompakte SUV XC40, som nylig er lansert. Grundlaget for maden er de fødevarer, der lader sig fange, samle
eller dyrke i. a. 2. 000 spørgsmål og svar. Lights Of Home. Nye Troms har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til. Over 500. Lights Of Home. Lav-det-selv. Lav-det-selv.

