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Skibet Der Forsvandt
Oehlenschlägers udvalgte værker i to bind: Udvalgte digterværkerDanske sagn, som de har lydt i folkemunde: afd. Ellefolk,
nisser, o. s. v. Religiøse sagn. Lys og varslerBeretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i aaret Samlede skrøner
IIBlodbrylluppet i Nidarosbd. Braeen og SkibetMændene og skibetKongeriget Danmark--Personalregister til TrapDen
hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandtJordens opdagelseshistorie: De store reisers og de store reisendes
historie fra de ældste tider til udgangen af det 17de aarhundredeColloquial Danish (eBook And MP3 Pack)Pigen der
forsvandtDe dansk-ostindiske koloniers historie BrandenSkibetDe norske stavkirkerHøiesteretstidendeSamling af nordiske
domme i sjøfartsanliggenderA Norwegian-Danish Grammar and ReaderPrins Faisals RingNærmest sydpolen aaret
1900Geografisk tidsskriftDanish journal of geographyNordiske domme i sjøfartsanliggenderSamlede SkrifterDanske sagn:
afd. Ellefolk, nisser o.s.v. Religiøse sagn. Lys og varslerKongeriget Danmark: bd. Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, og
Randers amter. 1901Spøgelsesskibet VallonaSkibet der forsvandtSø- og handelsretstidende SkibetArvHøjesteretstidendebd.
Brasen og SkibetTeknisk ukebladStatistisk oversigt over de i aaret for Danske skibe i Danske og fremmede farrande samt
for fremmede skibe i Danske farvande indtrufre søulykkerDødens timeSlaegten AallOehlenschlägers udvalgte vœrker: Bd.
Udvalgte digtervœrkerOehlenschlägers udvalgte værker i to bind: Udvalgte digtervaerker: Nordens Guder. ; Helge. ; Yrsa. ;
Hroars Saga. ; Sanct Hansaftenspil. ; Alladdin, eller den forunderlige Lampe. ; Aly og Gulhyndy. ; Fiskeren og bans Datter. ;
Trillingbrödrene fra Damask. ; Reichmuth von Adocht. ; Digterbesöget. ; Munkerbröget. ; Ballader, Romancer og poetiske
Fortaellinger. ; Lyriske Digte

Oehlenschlägers udvalgte værker i to bind: Udvalgte digterværker
Niende bind i den engelske bestsellerforfatters populære krimiserie, hvor et brutalt røveri i Brighton viser sig at have
forbindelse til et bandeopgør i New York næsten 90 år tidligere. Ved et brutalt røveri i Brighton bliver en gammel kvinde
myrdet, og der forsvinder antikviteter til en værdi af 10 millioner pund. Til kriminalkommissær Roy Graces store
overraskelse er de pårørende dog kun optaget af at få et gammelt lommeur tilbage. Det er de til gengæld også villige til at
gøre hvad som helst for at få tilbage i familiens eje. Efterforskningen fører Roy Grace fra Brightons luskede
antikvitetsforretninger til et forbrydernetværk på det europæiske fastland og videre til et bandeopgør i 1920’ernes New
York.

Danske sagn, som de har lydt i folkemunde: afd. Ellefolk, nisser, o. s. v. Religiøse sagn. Lys og
varsler
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Mændene og skibet er et drabeligt eventyr fra Svend Tveskægs tid skrevet af Knud H. Thomsen. Seks brave jyske vikinger
sejler østpå for at hente et kostbart relikvieskrin og må undervejs gå så gruelig meget igennem. Ind i mellem slår de dog en
god handel af, tager godt for sig af de våde varer og passer på ikke at blive omvendt til kristendommen. På et tidspunkt
sniger en purung pige sig om bord som blind passager og der er ikke det, der ikke sker, før alle igen er hjemme i god
behold.

Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i aaret
Samlede skrøner II
Blodbrylluppet i Nidaros
bd. Braeen og Skibet
Mændene og skibet
Kongeriget Danmark--Personalregister til Trap
Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt
I 1639 forliser den tremastede portugisiske fuldrigger Sankt Helena i Caribien. Kun gallionsfiguren og to forhutlede sjæle
overlever. Den 14-årige Tom Collins redder de to, der driver om i bølgerne, og dermed ændres hans liv! Han tvinges til at
forlade sin fødeø og drager ud på en dramatisk og spændende færd i piraternes, slavernes og heksebrændingernes tid uden at vide, at der vil gå flere år, før han vender hjem.

Jordens opdagelseshistorie: De store reisers og de store reisendes historie fra de ældste tider
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til udgangen af det 17de aarhundrede
Colloquial Danish (eBook And MP3 Pack)
Pigen der forsvandt
Skibet, som udkom første gang i 1912, er femte, selvstændige bind i romancyklussen Den lange Rejse, som indbragte
Johannes V. Jensen Nobelprisen i litteratur i 1944. Den lange Rejse omhandler menneskeslægtens udvikling fra urtiden frem
til det femtende århundrede. Skibet er en fortælling om vikingetiden.

De dansk-ostindiske koloniers historie
Branden
Skibet
De norske stavkirker
Skibet der forsvandt fortæller for første gang hele historien om grønlandsskibet Hans Hedtoft, Danmarks Titanic: Det var
Den kongelige Grønlandske Handels mest moderne polarskib. Et nybygget skib, der blev betragtet som synkefrit. Alligevel
forliste det på på sin jomfrurejse i det stormfulde hav syd for Kap Farvel den 30. januar 1959, og vraget er aldrig blevet
fundet. Forliset førte sidenhen til en stor politisk skandale i Danmark og er stadig den mest omstridte skibskatastofe i nyere
dansk historie.

Høiesteretstidende
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Samling af nordiske domme i sjøfartsanliggender
A Norwegian-Danish Grammar and Reader
Prins Faisals Ring
This new edition of Colloquial Danish has been completely rewritten to feature the contemporary language of Denmanrk
with new material on new technologies and topical information on the country. This interactive, clear and practical
approach to teaching the spoken and written language is suitable for independent learners of all ages. Course components:
The complete course comprises the book and audio materials. These are available to purchase separately in paperback,
ebook, CD and MP3 format. The paperback and CDs can also be purchased together in the great-value Colloquials pack.
Paperback: 978-0-415-30182-4 (please note this does not include the audio) CDs : 978-0-415-30180-0 eBook:
978-0-203-42640-1 (please note this does not include the audio, available to purchase from
http://ebookstore.tandf.co.uk/audio_viewbooks.aspx) MP3s: 978-0-415-66914-6 (available to purchase from
http://ebookstore.tandf.co.uk/audio_viewbooks.aspx). Pack: 978-0-415-44199-5 (paperback and CDs) For the eBook and
MP3 pack, please find instructions on how to access the supplementary content for this title in the Prelims section.

Nærmest sydpolen aaret 1900
Jørn Riels ti skrønesamlinger fra Nordøstgrønland – og én enkelt fra Sydøstgrønland – har vundet ham mange trofaste
læsere. Og med god grund. En mere elskelig samling af barokke og (u)troværdige særlinge end den, som befolkningen på
fangststationerne udgør, er svær at finde. Samlede skrøner II indeholder fjerde, femte og sjette samling. Jørn Riels skrøner
er ægte og original morskabslæsning. De er lige så slidstærke som uimodståelige. Hav altid en samling liggende fremme.
"Bliver livet for surt, er en enkelt fortælling nok til at gøre det lysere." – Bris, B.T. "At være i Grønland med Jørn Riels flok af
lystne anarkister er lige så godt som at være der i virkeligheden. Mindst. I skrønerne lukker Jørn Riel op for en funklende
rigdom af historier, der er så umanerlige – i enhver forstand af ordet – og helt uden skam i livet, at man skal vare sig for at
tro på dem. Som andet end en vidunderlig digterisk sandhed. Jørn Riels skrøner er gjort af det stof drømme gøres af. Og
hvad kan man forlange mere?" – Henrik Wivel, Berlingske Tidende "Jørn Riel er fortælleren frem for nogen i moderne dansk
litteratur. Veloplagt, oprømt, folkelig. Rig på bløde og rungende pointer, underfundige overdrivelser og knappe
karakteristika." – Bent Mohn, Politiken
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Geografisk tidsskrift
Danish journal of geography
Nordiske domme i sjøfartsanliggender
Samlede Skrifter
Danske sagn: afd. Ellefolk, nisser o.s.v. Religiøse sagn. Lys og varsler
Kongeriget Danmark: bd. Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, og Randers amter. 1901
Spøgelsesskibet Vallona
Mordbranden på Scandinavian Star natten til den 7. april 1990 er Skandinaviens største kriminalgåde. 159 mennesker
mistede livet som følge af de påsatte brande. I dag er det stadig ikke opklaret, hvem der satte ild til skibet, og hvad motivet
var. Denne bog fortæller med den nyeste, allerseneste viden den ultimative historie om tragedien på Scandinavian Star og
kommer så tæt på sandheden, som det er muligt i en dokumentarisk beretning.

Skibet der forsvandt
Sø- og handelsretstidende
Skibet
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Arv
Højesteretstidende
bd. Brasen og Skibet
Teknisk ukeblad
Statistisk oversigt over de i aaret for Danske skibe i Danske og fremmede farrande samt for
fremmede skibe i Danske farvande indtrufre søulykker
Dødens time
Efter et langt og begivenhedsrigt liv havner Allan Karlsson på det plejehjem, han tror skal blive hans sidste opholdssted på
denne jord. Problemet er bare, at helbredet nægter at svigte, og en dag går det hverken værre eller bedre, end at han
fylder trecifret. Pomp og pragt venter med borgmester, lokalavis og hele personalet, men Allan vil ikke være med. Han
kravler ud ad vinduet. DEN HUNDREDÅRIGE DER KRAVLEDE UD AD VINDUET OG FORSVANDT handler om Allan Karlssons
månedlange rejse gennem Sverige. En rejse, der kompliceres af, at han kommer på kant med både politiet og en bande på
jagt efter den kuffert, han kom til at tage med fra bus- og jernbanestationen. Men bogen er også en rejse gennem
1900-tallet, den uendeligt sorgløse Allan Karlssons livsrejse. Det viser sig, at Allan ikke alene har været med til, men også
er årsag til mange af 1900-tallets betydningsfulde begivenheder. Han har været indblandet i udviklingen af atombomben,
været gode venner med formand Maos unge hustru, både planlagt og afværget et mordattentat på premierminister
Winston Churchill og meget mere. I hundred år har Allan Karlsson gjort verden usikker bare ved at være til. Og nu er han løs
igen.

Slaegten Aall
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Oehlenschlägers udvalgte vœrker: Bd. Udvalgte digtervœrker
Oehlenschlägers udvalgte værker i to bind: Udvalgte digtervaerker: Nordens Guder. ; Helge. ;
Yrsa. ; Hroars Saga. ; Sanct Hansaftenspil. ; Alladdin, eller den forunderlige Lampe. ; Aly og
Gulhyndy. ; Fiskeren og bans Datter. ; Trillingbrödrene fra Damask. ; Reichmuth von Adocht. ;
Digterbesöget. ; Munkerbröget. ; Ballader, Romancer og poetiske Fortaellinger. ; Lyriske
Digte
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY
HISTORICAL FICTION HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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