Nieuw boek verschenen van Jelle Abbenes uit Raalte
Met trots kunnen wij u melden dat wij Jelle Abbenes uit Raalte hebben gecontracteerd.
Zijn boek met als titel Pausanias - Rondleiding door Griekenland deel 1 is sinds kort in
de verkoop. Wij laten u dit weten omdat dit boek ongetwijfeld uw belangstelling zal wekken.
Jelle Abbenes is van harte bereid om zijn werk bij u te presenteren. Hij kan zich binnenkort
per email, telefoon of d.m.v. een bezoekje bij u melden.
Wij stellen het op prijs als u even wat tijd voor hem kunt vrijmaken. We bevelen zijn boek
van harte bij u aan, en we hopen dat u er een gepaste aandacht aan wilt besteden.
Meer informatie: info@boekscout.nl. U kunt zich ook rechtstreeks tot de auteur wenden:
j.abbenes@gmail.com

De flaptekst:
Attika, Argolis, Lakonië, Messenië, Elis (1)
Pausanias is een Grieks sprekende reiziger en schrijver uit de
tweede eeuw na Chr. Hij heeft een groot deel van zijn leven (in
elk geval vanaf 160 na Chr.) doorgebracht met het doorkruisen
van Griekenland om de "beroemde plaatsen van de oudheid"
te bezoeken en al het andere te zien en te beschrijven wat hij
"wetenswaardig" noemt. Pausanias beschrijft de bekende en
minder bekende plaatsen van het antieke Griekenland. Hij
gaat hierbij in op geschiedkundige en archeologische details,
bespreekt talloze anekdotes over winnaars in de Olympische
Spelen, maar bespreekt ook beeldhouwwerken, schilderijen,
merkwaardige diersoorten en soms schokkende godsdienstige
rituelen. Jelle Abbenes heeft het boek vertaald en van
commentaar voorzien. Boekscout biedt het in twee prachtige
delen aan.
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Over Boekscout.nl:
Boekscout.nl is een uitgeverij in de printing-on-demand-markt. Wij geven boeken uit van
auteurs die vaak aan het begin staan van hun carrière. Ons concept maakt het mogelijk om
boeken in kleine oplagen tegelijk te realiseren. Daardoor zijn wij in staat de verborgen
talenten in Nederland en België op te sporen en hun een kans te geven zich verder te
ontplooien.
Mocht u vragen hebben over de auteur of over zijn boek, dan is uw emailtje van harte
welkom: info@boekscout.nl.
Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

