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Alle Tiders Fortællinger Lise Søelund Hent PDF Idéhistoriker og forfatter Lise Søelund har i mange år fortalt
historier for både unge og ældre, og det er fortællinger om alt det, der er opfundet, fundet og fundet

interessant gennem tiden. Bogen ”Alle tiders fortællinger” tager os med på en rejse i tid og geografi med
fokus på opfindelser, opdagelser og oplevelser igennem historien.

Der bliver tid til at gå i dybden med begrebet tid, som både kan være af subjektiv såvel som objektiv karakter,
og musikkens magi bliver åbenbaret gennem historien om kong Sauls dårlige lune i kombination med

fårehyrden Davids musiske talent. Et flag daler ned fra himlen, og en dag findes Dannebrog på lagkagen,
havelågen og andestegen.

Der er fortællinger nok til mange lange aftener, til at bidrage til historieundervisningen i skolen og til
almindelig underholdning og oplæsning i hjemmet og på plejecentrene. Lise Søelund har både mundtligt og
skriftligt formidlet tanker og temaer, som bogen tager op, så det er ligetil og mundret at læse og tilegne sig de

gode pointer.
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