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Orkanens helt og andre fortællinger Torry Gredsted Hent PDF En elefant som ven, vilde indianerlege og en
rasende orkan i Indien. Med de fem vilde spændingshistorier "Orkanens helt og andre fortællinger" kan du

rejse af sted til Ceylon, Indien og Norden. Kom med i en verden af drengevenskaber og heltemod – lige inden
sengetid. 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. Han satte, ligesom 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), sit præg på OTA-serien, der er smukt illustreret af den berømte tegner Oscar
Knudsen (1898-1971). Har du nogensinde spurgt dig selv, hvor dine bedsteforældre fik deres store almene
viden fra? OTA-seriens børnebøger er et af svarene. Fra 20‘erne til 40‘erne udkom over 160 små fortællinger
fortalt til børn og deres voksne om Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og sagn. Nyd de små pakker
af eksotiske eventyrverdener, Oscar Knudsens fabelagtige illustrationer, og læs dem højt som spændende

godnathistorier – de kan fortælles på under et kvarter, men sender dig og dine børn verden rundt…

 

En elefant som ven, vilde indianerlege og en rasende orkan i Indien.
Med de fem vilde spændingshistorier "Orkanens helt og andre

fortællinger" kan du rejse af sted til Ceylon, Indien og Norden. Kom
med i en verden af drengevenskaber og heltemod – lige inden

sengetid. 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. Han satte,
ligesom 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), sit præg på OTA-serien, der



er smukt illustreret af den berømte tegner Oscar Knudsen (1898-
1971). Har du nogensinde spurgt dig selv, hvor dine bedsteforældre
fik deres store almene viden fra? OTA-seriens børnebøger er et af
svarene. Fra 20‘erne til 40‘erne udkom over 160 små fortællinger

fortalt til børn og deres voksne om Danmarkshistorien,
verdenshistorien, myter og sagn. Nyd de små pakker af eksotiske
eventyrverdener, Oscar Knudsens fabelagtige illustrationer, og læs
dem højt som spændende godnathistorier – de kan fortælles på under

et kvarter, men sender dig og dine børn verden rundt…
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