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Snebolden og andre fortællinger P. Falk Rønne Hent PDF Kan en snebold redde Gustav Vasa ud af det
loftværelse, hvor hans lærere har spærret ham inde? Hvorfor begyndte Kopernikus at kigge på stjerner? Hvad

havde Ludvig den 14. med indianere at gøre?

Kopernikus, Gustav Vasa, Ludvig den 14. – nu kan du komme tæt på verdenshistoriens helt store, da de var
små! Så tag dig selv og dine børn med på en rejse gennem Spanien, Polen, Frankrig, Italien og Sverige med
"Snebolden og andre fortællinger" og gå på opdagelse i 1500- og 1600-tallets store personligheder lige inden
sengetid. Læs de små dramatiske eventyr om astronomi, gode gerninger og held, der bringer jer Europa rundt.

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.
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