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Den stille tid Ole E. Christiansen Hent PDF "Den stille tid" er første bind i serien "Krigen der aldrig kom".
Første bind følger en gruppe børn og deres familie under 2. Verdenskrigs besættelse. Historien forløber under
de første måneder af besættelsen fra april 1941 til august 1941. "Krigen der aldrig" kom er en bogserie i fire
dele. Serien følger en gruppe børn og deres familiers hverdag under anden verdenskrigs besættelse fra 1941
og frem til krigens slutning i 1945. Den danske forfatter Ole E. Christiansen (f. 1935) er uddannet lærer og
har arbejdet som både lærer og skolebibliotekar. I 1964 udgav han sin første faglitterære bog under titlen
"Rummet og stjernerne" om astronomi for børn, og i 1976 fik Christiansen sin romandebut med bogen
"Slaven Ajan", som han selv illustrerede. I 1979 modtog han Danmarks Skolebibliotekarforenings

børnebogspris, og netop børnebøgerne har igennem hele Christiansens forfatterskab været i centrum. Det er
blandt andet kommet til udtryk med bøgerne "Skjolds mærkelige rejse" (1998) og den todelte serie "Heksen

fra Orini" (1984).
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