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27 Danske Eventyr Bjarne Castella Hent PDF Denne E-bog hos Saxo er 27 eventyrlige biografiske
beretninger fra Dannevang: Læs om: Danmarks mest grusomme Skattefoged spøger stadig! De gamle

nordiske Guder fløj skam i rumskibe! Danmarks hemmelige store krudttønde! Dansk ø gemmer på utrolig
hemmelighed: Her er Hitlers datter begravet! Pas på Galgebakken i Valby! Vogt dig, når Pinsesolen danser!
Når Fuldmånen stille sejler går det hele amok! Danske Vikingers hemmelige kompas navigerer nutidens fly!
Mød manden, der jager tyske ubåde fra Anden Verdenskrig i danske farvande! Pas på Glosoen Juleaften!
Afslører fotos rumskibe over Nordsjælland? Dommedags uret for Danmark stod på 20 minutter i 12 i 1983!

Fantastisk afsløring af porno hos de gamle munke i Esrum Kloster! Elskendes gribende selvmord i
Nordsjælland i 1908 spøger endnu! Mor Gribs Bande fra 1700-årene slår alle moderne Rockerbander! Dansk
videnskabelig afsløring: Kolde bajere gør mænd klogere! Danmarkshistoriens største drukmås var skam
konge! Kranie afslører kannibalerne i Nordsjælland for 6000 år siden! Hemmeligt rum på gård i Gilleleje

afslører digteren Søren Kierkegaards historisk skjulte bollevaner! Glem ALDRIG Mors Dag - og læs hvorfor!
Utrolige chokerende frække fotos! Historien om det hemmelige Gidseldrama i den lille by Stenløse på

Sjælland under Anden Verdenskrig! Afsløring: Digteren H.C. Andersen fortæller om en blodig henrettelse af
fire efter et Fadermord, da han var 20 år! Danmarks værste spøgelseshus lå i Gilleleje! Digteren Jens August
Schades utrolige afsløring til denne bogs forfatter: "Jeg blev voldtaget af et spøgelse på Selsø Slot"! Vidste du

dét om vores danske Færdselslov: Spritanklage afhang af om chaufføren kunne stå på benene og andre
utrolige afsløringer af vores Færdselslove! Sensationelt dansk fund af en ny planet! Utrolige afsløringer af

UFOér i Danmark i 1800-tallet i gamle avisudklip! Var det mon væsner fra fremmede planeter over
Dannevang?
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