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Myter og mysterier #1: Uhyret i Loch Ness Jesper W. Lindberg Hent PDF Året er 1880, og den skotske
dykker Duncan MacDonald ligger gispende på kutterens dæk. Han er i chok. Øjeblikket forinden har han

undersøgt et skibsvrag på bunden af søen Loch Ness, hvor et forfærdeligt syn mødte ham. Aldrig mere vil han
lade sig sænke ned i det mørke dyb. Aldrig mere vil han tvivle på de historier han fik fortalt som barn. De er
alle sammen sande. Der findes virkelig et uhyre i Loch Ness! Tag med på en rejse ind i mystikkens verden,
hvor vi kigger nærmere på myten om Loch Ness-uhyret i Skotland. MYTER & MYSTERIER er en serie af
lette fagbøger for større børn om uopklarede mysterier på kanten af myte, overtro og videnskab. Hver bog i

serien undersøger et enkelt emne og stiller spørgsmålet: Hvor går grænsen mellem fakta og fiktion?
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