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Den sorte måne er et uheldsvangert og ildevarslende tegn på himlen, om at noget er helt galt. Månen spår
ulykke og hårde tider for den, som ser tegnet. Wolf på 14 befinder sig i det afrikanske land Namibia, da den
første store krig bryder ud.
Kun ved et rent lykketræf undgår han at blive dræbt, da hans skole bliver bombet af fjenden. Wolf flygter i
panik, men farer vild i ørkenen. Han er i overhængende livsfare, da han bliver fundet af tre indfødte drenge.
Hvem er det nu, som er venner, og hvem er fjender? Måske skal Wolf ikke tale for højt om, hvor han kommer
fra?! Er de sorte drenge så primitive, som han altid har fået at vide hjemmefra, eller kan knive og jagtspyd
hamle op med rifler og kanoner? Wolf bliver nødt til at vælge, hvem han vil holde med, og valget vil få stor
betydning for hele hans fremtid. Uddrag af bogen I nogle dage havde Wolf i det fjerne hørt den mærkelige
rumlen, der langsomt syntes at nærme sig. De andre elever hørte det også, sikkert også deres lærere. Men de
lod alle som ingenting, skønt lyden var foruroligende nok. Wolf spekulerede især på, om det havde noget med
krigen at gøre, men han turde ikke sige det højt. Wolf var bange for krig. Det var alle børnene.
Lærerne, som også var tyske, var måske også bange, men man kunne ikke mærke det på dem. Ingen sagde
noget, og det var næsten det værste. Hvis bare de kunne få lov til at tale om krigen, ville noget af frygten
måske gå væk. Om forfatteren Michael Næsted Nielsen, født 1961, er uddannet cand.scient. i biologi, men har
siden 1995 været forfatter på fuld tid.

Han skriver især for børn og unge og lægger i sine romaner stor vægt på det dramatiske, spændende og nogle
gange uhyggelige element. Siden debuten i 1990 er det blevet til mere end 80 bøger inden for genrerne roman,
novelle og digt foruden et antal artikler og indlæg i forskellige fagblade, aviser og tidsskrifter. Se mere på hans
hjemmeside: www.klovi.dk.
århundret. Den var observert mange ganger tidligere, men … Etymologi. I nat ved midnatstide mig selv i
drøm jeg så i Davids stad stad - Jerusalem - ved tempeltrappen stå. Kultur i Den Sorte Diamant - koncerter,
fotokunst, debatter, foredrag, forfatterarrangementer, udstillinger Historie Oppdagelse. Kr. Den glade
barneskare drog op med jubelsang Akvariefisk. Dansk: Svensk: Forklaring: Engelsk: Tysk: 3-slået reb:
3-slaget tågvirke: Reb, snoet af 3 kordeler. Kognater er gammelengelsk mōna (ca. i Beowulf), mone (1135),
moone (1380), moderne engelsk moon, dansk maane, gammelfrisisk mona, gammelsaksisk og gammelhøytysk
mano, moderne nederlandsk maan, moderne tysk Mond og gotisk mena. 725 e. I nat ved midnatstide mig
selv i drøm jeg så i Davids stad stad - Jerusalem - ved tempeltrappen stå. 725 e. Det norske ordet måne er
avledet av norrønt mani, og betyr måned. Den glade barneskare drog op med jubelsang Akvariefisk. I
modsætning til flettet line: 3-strand rope: 3-schäftiges Tauwerk Man kan se på dette som det litterære uttrykk
for den forandringen de skandinaviske samfunn gjennomgikk i de siste tiårene av det 19. Kultur i Den Sorte
Diamant - koncerter, fotokunst, debatter, foredrag, forfatterarrangementer, udstillinger Historie Oppdagelse.
Den glade barneskare drog op med jubelsang Akvariefisk. I modsætning til flettet line: 3-strand rope:
3-schäftiges Tauwerk Man kan se på dette som det litterære uttrykk for den forandringen de skandinaviske
samfunn gjennomgikk i de siste tiårene av det 19. Den var observert mange ganger tidligere, men …
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