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Den gamle sejlmager Torry Gredsted Hent PDF I Nyhavn møder drengene Jørgen og Fritz møder den gamle
sejlmager Worre, en mand fuld af gode historier og med et helt værksted fuld af de mest fantastiske ting.

Sammen med ham åbner der sig en helt ny verden. "Den gamle sejlmager" er en kort og spændende fortælling
om drenge- og sømandsliv i gamle dage. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Note fra
forlaget: Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som
et historisk dokument, der beskriver sin samtids menneskeopfattelse. Torry Gredsted (1885-1945) satte ord på
drengedrømme. Han var en dansk børnebogsfatter og gjorde sig særligt bemærket som en af dem, der startede
bølgen af drengebøger i 1920‘erne. Hans mest kendte bøger er indianerfortællingerne "Hokota"og "Præriens
søn". Med "Paw" og "Paw i urskoven" skabte han spændende historier om en dansk indianerdrengs eventyr.

 

I Nyhavn møder drengene Jørgen og Fritz møder den gamle
sejlmager Worre, en mand fuld af gode historier og med et helt

værksted fuld af de mest fantastiske ting. Sammen med ham åbner
der sig en helt ny verden. "Den gamle sejlmager" er en kort og
spændende fortælling om drenge- og sømandsliv i gamle dage.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Note fra
forlaget: Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for
forlagets holdninger. Værket er udgivet som et historisk dokument,
der beskriver sin samtids menneskeopfattelse. Torry Gredsted (1885-
1945) satte ord på drengedrømme. Han var en dansk børnebogsfatter
og gjorde sig særligt bemærket som en af dem, der startede bølgen af

drengebøger i 1920‘erne. Hans mest kendte bøger er
indianerfortællingerne "Hokota"og "Præriens søn". Med "Paw" og
"Paw i urskoven" skabte han spændende historier om en dansk

indianerdrengs eventyr.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den gamle sejlmager&s=dkbooks

