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Marty & Clark Janette Oke Hent PDF Marty og Clark har slået sig ned på prærien, hjemmets børneflok
vokser, og livet som nybyggere i pionertidens USA byder på både glæder og bekymringer. Der er endelig
blevet opført en skole, men vil det lykkes at finde en passende lærer? Og kan den ‘belærte‘ præst fra
øststaterne kommunikere med de ‘simple‘ folk i vest? Romanserien "Den stille sejr" udspiller sig i

pionertidens USA i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor vi følger en nybyggerfamilies liv og hverdag på den
enorme amerikanske prærie. Serien består af fem bøger; "Den stille sejr", "Marty og Clark", "Kærlighedens
lange rejse", Trofast kærlighed" og "Arven". Janette Oke (f. 1935) er en canadisk forfatter. Hendes forældre
var bønder i det vestlige Canada, og opvæksten på prærien har i høj grad præget hendes bøger, der ofte

foregår i pionertiden og tager udgangspunkt i det kristne kærlighedsbudskab. Oke har skrevet mere end 75
bøger for både børn, unge og voksne.
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