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kridtpibe?

Alle historiens store helte og heltinder har en ting til fælles – de var børn engang! Og nu kan du og dine børn
læse om de store kunstnere, konger og sande heltegerninger med eventyrene fra "Røverhytten og andre

fortællinger". Rejs tilbage til tiden omkring 1500-tallet, lær nye kongehistorier og tag på rejse i opdagelser og
barnedrømme.

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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