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Den springende løve og andre fortællinger P. Falk R\u00f8nne Hent PDF En ildebrand! På deres ridt gennem
skoven opdager dronningen Thyra og hendes følge en brændende hytte, men er der nogen derinde? Ved
Loire-floden i den varme eftermiddagssol vågner munken broder Augustin med et sæt, da en rytter råber
"Normannerne kommer!" – nu er gode råd dyre. Og så møder Kong Harald Blåtands mænd en harpespiller,
der behersker bue og pil som ingen anden … Blodige kampe, plyndringer og vilde skibsrejser – kom med
"Den springende løve og andre fortællinger" på en eventyrrejse til Stenalderen og Vikingetiden, hvor Harald

Blåtand, Knud den Store og Thyra Danebod regerede og skabte de helt store (røver)historier! 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 tilsammen 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 og

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 …
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