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1212 Dødens land Carsten Overskov Hent PDF "Dødens land" er den anden bog om 1212. Dagny og manden
på Kirkebø er kommet til Frankrig, og nu går rejsen videre mod den mægtige katedral i Chartres. Men rejsen
bliver ikke uden vanskeligheder, for undervejs bliver de både taget til fange af en gruppe vanskabte, og
senere må de flygte fra den hævngerrige og hadefulde dronning Ingeborg. Carsten Overskovs historiske

bogserie med den færøske pige Dagny i hovedrollen foregår i år 1212, hvor titusindvis af europæiske børn
drager på korstog mod det hellige land. Serien består af fire bind og henvender sig til de 10-14-årige. Carsten
Overskov (1946-2015) var en dansk journalist og forfatter. I løbet af sin karriere arbejdede han blandt andet
som journalist for Politiken og Danmark Radio, hvor han i mange år var tilknyttet Børneradio. Carsten

Overskov har både skrevet børne- og ungdomsbøger, undervisningsmateriale og manuskripter til tv-serier.

 

"Dødens land" er den anden bog om 1212. Dagny og manden på
Kirkebø er kommet til Frankrig, og nu går rejsen videre mod den

mægtige katedral i Chartres. Men rejsen bliver ikke uden
vanskeligheder, for undervejs bliver de både taget til fange af en
gruppe vanskabte, og senere må de flygte fra den hævngerrige og

hadefulde dronning Ingeborg. Carsten Overskovs historiske bogserie
med den færøske pige Dagny i hovedrollen foregår i år 1212, hvor
titusindvis af europæiske børn drager på korstog mod det hellige
land. Serien består af fire bind og henvender sig til de 10-14-årige.
Carsten Overskov (1946-2015) var en dansk journalist og forfatter. I
løbet af sin karriere arbejdede han blandt andet som journalist for
Politiken og Danmark Radio, hvor han i mange år var tilknyttet

Børneradio. Carsten Overskov har både skrevet børne- og
ungdomsbøger, undervisningsmateriale og manuskripter til tv-serier.
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