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Ama'rkanske godnathistorier Boris Boll-Johansen Hent PDF 24 fortællinger fra og om øen Amager. Godt
halvdelen er de rene røverhistorier, og den anden halvdel er sande, historiske fortællinger.

Velegnet fra ca. 6 år. Rigt illustreret med tegninger og gamle fotos.
Velegnet til højtlæsning.

Fra lektørudtalelsen: "Teksten er humoristisk og med de mange forskelligartede illustrationer kommer der
hurtigt et smil på læben.”

Fra bloggen Fortidsformidling: "Idéen med at mikse de to fortælleformer er ret genial til at vise, at fortiden er
helt forunderlig."

De to typer historier kommer vekselvis, og man kan undervejs selv bestemme, om det er en fiktiv eller en
faktuel historie, man ønsker at læse. Eller altså: at få læst højt.

Om man har at gøre med opdigtede eller sande historier er tydeligt markeret med sidefarverne grøn og gul.

Forfatterne har bestræbt sig på at komme godt omkring på øen og i århundrederne. Fra Kløvermarken til
Kongelunden, fra Dragør til Islands Brygge. Fra oldtiden til nutiden ...

“Ama’rkanske godnathistorier” er en bog for hele familien – og den er jo nærmest et must for de familier, der
bor på Amager.
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