
Sindssygt langt ude københavnske
godnathistorier 1

Hent bøger PDF

Boris Boll-Johansen

Sindssygt langt ude københavnske godnathistorier 1 Boris Boll-Johansen Hent PDF Godnathistorier for børn.
Velegnet til oplæsning. Fra ca 6 år.

Bogen er gennemillustreret af forfatteren.

Fra bagsiden:
"Vi vidste muligvis godt, at København i sin tid blev grundlagt af biskop Absalon. Det siger historiebøgerne i
hvert fald. Men i SINDSSYGT LANGT UDE KØBENHAVNSKE GODNATHISTORIER røbes det, hvordan

han modigt svømmede helt alene ud til et sørøverskib og huggede arme og ben af piraterne.

Vi skal også høre om kunstneren Bissen, der en morgen roede ud på Sortedams Søen for at vække
flodguderne Nilen og Tibern, der overnattede i København. Og hvem vidste, at Valby Bakke gemmer på et
stort hvalskelet? Eller at det var en skovtrold, der byggede Bellahøj Badet til Christian den Fjerde? Eller at
elg-giganten i den senere middelalder pludselig vadede over Øresund for at skabe skræk og rædsel og svine

rundt i en af de københavnske parker)?

Jovist, der er mange forklaringer i denne bog, og hvis du synes, det lyder usandsynligt, så er det, fordi du ikke
har læst den grundigt nok."

Der er 20 korte historier.

Indhold: • Da biskop Absalon grundlagde København • Da biskop Absalon blev hyldet af folket for sin
heltegerning • Hvordan København blev til en rigtig by • Da Christian den Fjerde skulle have sig et rundt tårn
• Hvordan Rosenborg Slot blev til • En vinterdag i middelalderen: Borgmesteren møder kogekællingerne •

Jomfru Tidsfordriv • Dragen med de tre hoveder • Da Poul Rahbeks sæbekassebil gik i smadder •
Kæmpetvillingerne Jarck og Jorck • Holger Værftsnisse • Elg-giganten Ørsted I • Elg-giganten Ørsted II •
Hvad der skete inden Ivar Raketbygger flygtede til Sahara • Da Nøkken inviterede Nilen og Tibern til

Sortedams Søen • Verner Hvalfanger og Valby Bakke • Da svenskerne stormede København • Den norske
grantrold • Christian den Niende og gasbeholderen i Hvidovre • Hvordan man fik dyrene i Zoologisk Have
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