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Silas stikker af fra et omrejsende cirkus, da han ikke har lyst til at blive sabelsluger. I et væddemål vinder han
en smuk sort, men også meget uregerlig, hoppe. Den tidligere ejer prøver at narre hesten fra ham, men Silas er
heldigvis snu. Første bind i den spændende fortælling om drengen Silas og hans hest. En ægte klassiker. Stort
jubilæumsår. Den moderne danske børnelitteratur fylder 50 I 1967 fik fem forfattere samme banebrydende
tanke, der ændrede dansk børnelitteratur for altid. Tanken er enkel: Et barn er lige så meget værd som en
voksen, og børnebøger er til for børn med respekt for deres liv, deres fantasi og deres verdenssyn. Den lille
moderne spire er siden vokset til en skov af fantastiske børnebøger. Og det hele begyndte for 50 år siden. De
fem ikoniske bøger, der alle udkom i 1967, er Cykelmyggen Egon af Flemming Quist Møller, Silas og den
sorte hoppe af Cecil Bødker, Snøvsen og Eigil og katten i sækken af Benny Andersen, Lille Virgil af Ole Lund
Kirkegaard og Halfdans ABC af Halfdan Rasmussen. Gyldendal markerer jubilæet i hele 2017 med en række
initiativer, der hylder den moderne danske børnelitteratur og minder om, at børnebøger er noget, vi har
sammen, som begejstrer på tværs af generationer, og som giver fælles, stærke læseoplevelser.
Die Serie basiert auf dem Roman Silas. Pigen Ditte (Tove Maës) fødes af Sørine (Karen Lykkehus) uden for
ægteskab, og Sørines forældre Maren (Karen Poulsen) og Søren (Rasmus Ottesen) tager sig af. Professionel
formidling af musik og underholdning til alle former for arrangementer Forestil dig en verden delt i oppe og
nede, hvor jordfolkene skal sørge for menneskene i svævebyernes overlevelse. Pigen Ditte (Tove Maës) fødes

af Sørine (Karen Lykkehus) uden for ægteskab, og Sørines forældre Maren (Karen Poulsen) og Søren (Rasmus
Ottesen) tager sig af. Die Serie basiert auf dem Roman Silas. L’opéra de Sydney (en anglais : Sydney Opera
House), à Sydney (Nouvelle-Galles du Sud, Australie), est l'un des plus célèbres bâtiments du XX e siècle et
un. Silas war im Jahr 1981 die dritte Weihnachtsserie des ZDF. Filmen er et drama om to. L’opéra de Sydney
(en anglais : Sydney Opera House), à Sydney (Nouvelle-Galles du Sud, Australie), est l'un des plus célèbres
bâtiments du XX e siècle et un. Pigen Ditte (Tove Maës) fødes af Sørine (Karen Lykkehus) uden for
ægteskab, og Sørines forældre Maren (Karen Poulsen) og Søren (Rasmus Ottesen) tager sig af. Silas machte
den damals 13-jährigen Patrick Bach bekannt. Filmen er et drama om to. Die Serie basiert auf dem Roman
Silas. Professionel formidling af musik og underholdning til alle former for arrangementer Forestil dig en
verden delt i oppe og nede, hvor jordfolkene skal sørge for menneskene i svævebyernes overlevelse. Soldaten
og Jenny er en dansk film fra 1947, skrevet og instrueret af Johan Jacobsen efter Soyas skuespil Brudstykker
af et Mønster.
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