
Den stærke munk og andre fortællinger
Hent bøger PDF

P. Falk R\u00f8nne
Den stærke munk og andre fortællinger P. Falk R\u00f8nne Hent PDF To røvere prøver at tage Henriks båd
fra ham, da en stærk munk dukker op, Niels Juels skibskiste fuld af skatter frister en svag sjæl, og drengen
Eiler møder den gamle Skov-Mette – der har en spådom til ham. Tag med dine børn på tur til de danske

herregårde og slotte lige inden sengetid: Fra Amalienborg Slot til Spøttrup, Gisselfeld, Hvedholm og Hjelm –
der findes mange slotte og herregårde i Danmark, men i "Den stærke munk og andre fortællinger" spiller
stederne en rolle i fortællinger om, hvordan livet ind i mellem former sig som et lille eventyr om uventet

hjælp, heltemod og om at gøre det rigtige… Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Bag
størstedelen af serien "Fortæller fra ..." stod lærer og teolog Peter Falk Rønne (1889-1953) og Ada Hensel,

forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi (f.1908) og Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904), som gav
fortællingerne deres historiske vingesus. Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og sagn blev her fortalt

som skæbnefortællinger på få sider.

 

To røvere prøver at tage Henriks båd fra ham, da en stærk munk
dukker op, Niels Juels skibskiste fuld af skatter frister en svag sjæl,
og drengen Eiler møder den gamle Skov-Mette – der har en spådom
til ham. Tag med dine børn på tur til de danske herregårde og slotte
lige inden sengetid: Fra Amalienborg Slot til Spøttrup, Gisselfeld,
Hvedholm og Hjelm – der findes mange slotte og herregårde i

Danmark, men i "Den stærke munk og andre fortællinger" spiller
stederne en rolle i fortællinger om, hvordan livet ind i mellem former
sig som et lille eventyr om uventet hjælp, heltemod og om at gøre

det rigtige… Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Bag størstedelen af serien "Fortæller fra ..." stod lærer

og teolog Peter Falk Rønne (1889-1953) og Ada Hensel,
forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi (f.1908) og
Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904), som gav fortællingerne deres
historiske vingesus. Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og



sagn blev her fortalt som skæbnefortællinger på få sider.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den stærke munk og andre fortællinger&s=dkbooks

