
Rosa på Ærø
Hent bøger PDF

Kari Brinch

Rosa på Ærø Kari Brinch Hent PDF Rosa er på påskeferie hos Antons farmor på Ærø. På torvet ser de en
gammel mand, der fodrer fugle. Nogen siger, at han er heks og har onde øjne. Børnene beslutter sig for at

finde beviset: Trold-doms-bogen Cyprianus. Har han bogen - så er han heks!

I Rosa-serien besøger hovedpersonen Rosa forskellige danske øer, både store og små. Hun lærer en masse om
den pågældende ø - om steder, personer og traditioner.

Serien handler også om de historier, der fortælles på øerne. Historier om spøgelser, hekse og andre mærkelige
væsener. Rosa er 9 år og bor alene sammen med sin mor i Aalborg. Rosa er meget nysgerrig, men ikke særlig
modig. Heldigvis har hun næsten altid sin gode ven Anton ved sin side. Sammen oplever de altid mange

spændende, mystiske og nogen gange lidt uhyggelige ting.
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bogen Cyprianus. Har han bogen - så er han heks!

I Rosa-serien besøger hovedpersonen Rosa forskellige danske øer,
både store og små. Hun lærer en masse om den pågældende ø - om

steder, personer og traditioner.

Serien handler også om de historier, der fortælles på øerne. Historier
om spøgelser, hekse og andre mærkelige væsener. Rosa er 9 år og
bor alene sammen med sin mor i Aalborg. Rosa er meget nysgerrig,
men ikke særlig modig. Heldigvis har hun næsten altid sin gode ven
Anton ved sin side. Sammen oplever de altid mange spændende,
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