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I tre tusen år har dronningen av Saba vært levende i folkefantasien.
Både Jemen og Etiopia krever «eiendomsrett» til henne. Hun har spilt en rolle i tre store verdensreligioner og
har vært fremstilt som fristerinne, heks, kokotte, viskvinne, mor og hore. Og hun har vært en betydelig
skikkelse også i kunst-, musikk- og litteraturhistorien. Men interessen for dronningen står ikke i forhold til det
lille som opprinnelig ble fortalt om henne. Grunnfortellingen ? den både jøder, kristne og muslimer har brukt
som et åndelig springbrett ? består av tretten korte bibelvers. ??
Etter som tiden gikk skulle det komme til å bli vevet store fortellinger av disse trådene. Tor Åge Bringsværd
følger de forskjellige mytene om denne mystiske kvinnen og hennes møte med kong Salomo. Hva het hun?
Gjemte det seg en kjærlighetshistorie bak de knappe bibelversene? Og gåtene hun hadde med til kong Salomo,
hvordan lød de egentlig? ??
Boken inngår i en serie med korte, populære biografier om fargerike skikkelser fra mytologi og folketro.
Kjøp 'Dronningen av Saba' av Tor Åge Bringsværd fra Norges raskeste nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok 9788243006249 Navnet bak kaken, dronningen av
Saba, var herskerinnen over Saba, et gammelt kongedømme man antar lå i dagens Etiopia eller Jemen.
Dronningen av Sabas gullgruve funnet Funnet av en hittil ukjent gullgruve i Etiopia kan forklare hvor den
sagnomsuste dronningen av Saba fikk sine enorme. Oppkalt etter en dronning – smaker helt konge! Deilig

mørk og saftig sjokoladekake med nydelig mandelsmak. Nammis! Dronningen av Saba var så fantastisk kul at
man. Kaken skal være bløt når den tas ut av ovnen. Den vil stivne til når den er helt kald. Av den grunn kan
det være smart å la kaken avkjøles helt i kjøleskapet. I tre tusen år har dronningen av Saba vært levende i
folkefantasien. Både Jemen og Etiopia krever "eiendomsrett" til henne. Hun har spilt en rolle i tre store.
Mokkakaffe kommer fra områdene rundt Rødehavet, og ble kanskje dyrket i Dronningen av Sabas land. La
deg inspirere til en nydelig sjokoladekake med kaffe i. "Dronningen av Saba" av Knut Hamsun - Se omtaler,
sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og. Dronningen av Saba sjokoladekake Fyll med
mandler, mørk sjokolade og kaffe - og med glinsende glasur. Hva mer kan vi ønske oss av en sjokoladekake?
Dronningen av Saba, Agnes Thoresen. Agnes Thoresen var grunnleggeren av Nordstrand videregående skole,
hun ble kalt ”Dronningen av Saba”. Hun var en av to.

