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Jomfru Fanny's Spaadom Erik Volmer Jensen Hent PDF Der hersker megen mystik omkring Jomfru Fanny og
hendes liv. Hun levede i Jylland i 1800-tallet, men hvem var denne mærkelige kvinde i virkeligheden? Det
eneste man rigtigt vidste, var, at hun oplevede og forudså nogle begivenheder, der efterfølgende viste sig at
gå i opfyldelse, og at det hele startede en efterårsdag i 1805, da postvognen bragte en ung kvinde med et

fornemt klædt spædbarn på armen til Aabenraa ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med værket "I
junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et væld af spændende
bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den
sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev

udgivet under forskellige pseudonymer.

 

Der hersker megen mystik omkring Jomfru Fanny og hendes liv.
Hun levede i Jylland i 1800-tallet, men hvem var denne mærkelige
kvinde i virkeligheden? Det eneste man rigtigt vidste, var, at hun

oplevede og forudså nogle begivenheder, der efterfølgende viste sig
at gå i opfyldelse, og at det hele startede en efterårsdag i 1805, da

postvognen bragte en ung kvinde med et fornemt klædt spædbarn på
armen til Aabenraa ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin
litterære bogdebut i 1941 med værket "I junglens dyb", der blev
udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et
væld af spændende bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider.
Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den sorte død"

(1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over Kattegat"
(1942). Flere af bøgerne blev udgivet under forskellige

pseudonymer.
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