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Den store magt Zakarias Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Jørgen har en drøm. Faktisk har han flere, men
særligt én drøm virker som forudsætningen for, at resten af hans liv kan lykkes. Mens han går op og ned langs
boghylderne, drømmer han om at starte sin egen boghandel og drive forretningen til stor succes. Men nogle

gange er tilværelsen ikke helt så nem, og mens Jørgen bygger luftkasteller, ligger hans mor meget syg
derhjemme ...

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Zakarias Nielsen (1844-1922) var en dansk forfatter, der arbejdede som lærer til daglig. Han var særligt kendt
for sine mange fortællinger og romaner, der omhandlede religiøse eller ideologiske emner. Zakarias Nielsen
lod typisk sine værker foregå i konservative landsbymiljøer. Udover sin lærergerning og sit forfatterskab var
han også en aktiv deltager inden for folkeoplysning. Hans første bog udkom i 1871 under titlen "Sange og

Smaadigte".
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