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En statue med ildøjne, en vild kamp med haj og i Frankrig strides Hugenotterne og katolikker!Kedeligt bliver
det ikke, når du tager med "Den glade Miguel og andre fortællinger" til 1400- og 1500-tallet. Kom med til
Tyrkiet, Frankrig, Spanien og Italien på en vild eventyrrejse i verdenshistoriens store drama. 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 og smukt illustreret af den
berømte tegner Oscar Knudsen (1898-1971), der for alvor brændte igennem med de cirkusplakater, han
tegnede i 1940‘erne og 50‘erne.
Har du nogensinde spurgt dig selv, hvor dine bedsteforældre fik deres store almene viden fra? P. Falk Rønne
og Ada Hensels børnebøger er et af svarene. Fra 20‘erne til 40‘erne udkom over 160 små fortællinger fortalt til
børn og deres voksne om Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og sagn. Nyd de små pakker af
eksotiske eventyrverdener, Oscar Knudsens fabelagtige illustrationer, og læs dem højt som spændende
godnathistorier – de kan fortælles på under et kvarter, men sender dig og dine børn verden rundt…
Der også et stort udvalg i tysk, engelsk. 14: SOGNEDAG i Skørping Nykirke og på KulturStationen. Orig
dekorerede kartonbind illustreretr af Jørgen Wiinblad. april 2018 fra kl. Nyheder fra 2014. april 2018 fra kl.
Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. På Sjov for børn finder du alle Danmarks

attraktioner og aktiviteter for børn. Hasselbalchs Forlag. Nyheder fra 2014. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003.
Komplet i 16 farverige bind med topguldsnit. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150.
Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding. Tusind og èn nat. 000 af bøgerne er danske.
Tusind og èn nat.

