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Den sorte greve og andre fortællinger P. Falk Rønne Hent PDF Den mystiske sorte greve ankommer til
Augustenborg, men pigen Anna opdager hurtigt, at han har en hemmelighed. Lille Svend kæmper mod sit

øgenavn Splinten, og drengen Kunz kan kun tale sandt – men det bliver guld værd!

Fra Christiansborg til Augustenborg, Gl. Estrup, Dragsholm og Hindsgavl – tag med dine børn på tur til slotte
og herregårde i Danmark lige inden sengetid! "Den sorte greve og andre fortællinger" får stederne en birolle i

de små eventyr om at være på vagt og at få de voksne til at lytte.

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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