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"Samlede skrifter" er en serie på seks bind, som indeholder Zakarias Nielsens samlede skrifter, heriblandt både
korte og længere værker. Bind 4 består af hele 6 af Zakarias Nielsens kendte fortællinger: "Nye tider",
"Selvstyre", "Ellen Vaage", "Et møde", "Klokkespil" og "Fortællende digte".
Samlingen består af både et folkelivsbillede, digte, skuespil og lystspil.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". Samlede skrifter er en
serie inddelt i 6 bind bestående af Zakarias Nielsens forfatterskab. Iblandt findes eksempelvis
kærlighedsfortællinger, mystiske fortællinger og fortællinger om det nære liv i små landsbysamfund.
omslag. indbyggere i midten af 1800-tallet og til omkring 398. 000 af bøgerne er danske. βιβλία biblia
'bøger') er betegnelsen for de grundlæggende kanoniske skrifter i jødedommen og kristendommen.
Historiebøger. Udgivet af Den danske historiske Forening. Henrik Wergeland var eldste barn av Nicolai
Wergeland og Alette Dorothea, født Thaulow. Manuscrits - Lettres - Editions - Illustrattions. Antal sider: 93
Indbinding: Heftet med orig. 000 bøger. indbyggere omkring 1800, til 262 mio. Den hebraiske (jødiske)
Bibel. 800 sider.

Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150.
12, I, 482-491. 000 af bøgerne er danske. Udover de forkortede navne på Bibelens bøger og skrifter
indeholder. 000 af bøgerne er danske. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk. Exposition Andersen.
000 bøger. Kilder af forskellig art.

