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Martin finder guld Sigrid Thomsen Hent PDF Martin er blevet en ung mand. Han har ikke været i Sydafrika i

mange år, men nu vender han tilbage for at rejse rundt i landet. Sammen med sin nye tjener, Lalla Das,
begiver han sig afsted, og han møder mange gamle venner på sin tur rundt i det store land, hvor han også

finder en guldåre. Martin er en dansk dreng, som er flyttet med sin far, mor og lillesøster Birgit til Sydafrika.
Her kommer han ud for mange spændende oplevelser. Sigrid Thomsen (1906-1994) er forfatter til en række
børne- og ungdomsbøger. Hun blev født i USA af danske forældre. Familien rejste til Sydafrika, hvor Sigrid
Thomsen voksede op, og bosatte sig endelig i Danmark i 1917. Hun debuterede i 1949 med "Martin i Syd-

Afrika", som trækker på mange af hendes barndoms oplevelser.
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