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På eventyr med Noller og Asra S\u00f8ren Skriver Hent PDF Drengen Noller bor sammen med sin mor og sin
lillesøster på sjette sal i en boligblok. Nollers ikke alt for spændende liv ændrer sig, da pigen Asra en aften
dukker op ved hans vindue. Noller og Asra drager sammen ud på oplevelser, og bogen er bygget op om

natlige udflugter på Asras flyvende tæppe. Som bogen skrider frem, sætter de spændende ture med Asra små
spor hjemme i lejligheden; havenisser forsvinder, en skål blåbær og en lille spilledåse dukker op på et

sengebord, og langsomt smittes moren af magien fra Nollers hemmelige ture. Både i udgangspunkt og form
lægger bogen sig i en vigtig fortælletradition, hvor børn og voksne kan tage på eventyrrejse sammen.
Historierne er skrevet i et nordisk univers og en nordisk tradition. Det er ikke Fantasy, men fantasi i

børnehøjde.

 

Drengen Noller bor sammen med sin mor og sin lillesøster på sjette
sal i en boligblok. Nollers ikke alt for spændende liv ændrer sig, da
pigen Asra en aften dukker op ved hans vindue. Noller og Asra

drager sammen ud på oplevelser, og bogen er bygget op om natlige
udflugter på Asras flyvende tæppe. Som bogen skrider frem, sætter

de spændende ture med Asra små spor hjemme i lejligheden;
havenisser forsvinder, en skål blåbær og en lille spilledåse dukker op
på et sengebord, og langsomt smittes moren af magien fra Nollers
hemmelige ture. Både i udgangspunkt og form lægger bogen sig i en
vigtig fortælletradition, hvor børn og voksne kan tage på eventyrrejse
sammen. Historierne er skrevet i et nordisk univers og en nordisk

tradition. Det er ikke Fantasy, men fantasi i børnehøjde.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=På eventyr med Noller og Asra&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


