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Regnbuekrigeren Elisabeth Lyneborg Hent PDF Den 13-årige Asbjørn er meget interesseret i biologi. Derfor
er han også begejstret for at tilbringe sin sommerferie ved havet i Vestjylland, og han ser frem til en sommer,
han aldrig vil glemme. Men ferien byder på mere end blot almindeligt sommersjov. Asbjørn redder sammen
med sin kusine, Signe, et marsvin, og så kommer de på sporet af en fabrik, der forurener vandet , så fiskene

dør.

Den danske forfatter Elisabeth Lyneborg (f. 1939) har slået sine folder vidt omkring. Hun har eksempelvis
arbejdet som engelsk korrespondent i 1958-60 efterfulgt af et studieophold i Frankrig (1960-61), hvorefter
hun vendte tilbage til Danmark, hvor hun fik optagelse som skuespillerelev ved Århus Teater i 1961-62. Hun
er desuden uddannet præst og har arbejdet som sognepræst i Farum Sogn, feltpræst ved Farum Kaserne og
præst for Balle valgmenighed i Bredsted fra 1999 og frem til sin pension i 2002. Lyneborg debuterede som
forfatter i 1979 med den humoristiske roman "Præster er osse menneksker" og har herefter udgivet mere end
et dusin bøger i forskellige genrer – også i sin forfattergerning spænder Elisabeth Lyneborg vidt, og hun har

udgivet alt fra krimier til børnebøger.

 

Den 13-årige Asbjørn er meget interesseret i biologi. Derfor er han
også begejstret for at tilbringe sin sommerferie ved havet i

Vestjylland, og han ser frem til en sommer, han aldrig vil glemme.
Men ferien byder på mere end blot almindeligt sommersjov. Asbjørn
redder sammen med sin kusine, Signe, et marsvin, og så kommer de

på sporet af en fabrik, der forurener vandet , så fiskene dør.

Den danske forfatter Elisabeth Lyneborg (f. 1939) har slået sine
folder vidt omkring. Hun har eksempelvis arbejdet som engelsk
korrespondent i 1958-60 efterfulgt af et studieophold i Frankrig
(1960-61), hvorefter hun vendte tilbage til Danmark, hvor hun fik
optagelse som skuespillerelev ved Århus Teater i 1961-62. Hun er
desuden uddannet præst og har arbejdet som sognepræst i Farum

Sogn, feltpræst ved Farum Kaserne og præst for Balle valgmenighed
i Bredsted fra 1999 og frem til sin pension i 2002. Lyneborg
debuterede som forfatter i 1979 med den humoristiske roman

"Præster er osse menneksker" og har herefter udgivet mere end et
dusin bøger i forskellige genrer – også i sin forfattergerning spænder

Elisabeth Lyneborg vidt, og hun har udgivet alt fra krimier til
børnebøger.
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