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Aarhusianske godnathistorier Boris Boll-Johansen Hent PDF Muntre historier om Aarhus. Velegnet til

oplæsning. Fra ca. 6 år. Man kan blandt andet læse om: statuen af Dalgas, vandtårnet på Randersvej, en af
byens berømte runesten, Hasle kirke, Vejlby kirke, et kalkmaleri i domkirken, et særpræget fodaftryk i muren
på Bispetorv, Aarhus' byvåben og meget andet. Bogen indeholder både sande forklaringer OG løgnagtige
historier om Aarhus. (Hvilke historier, der er fri fantasi, og hvilke, der er historisk korrekte, er tydeligt

markeret.) Bogen består af 20 historier, talrige illustrationer (alle i farver) samt både gamle og nye fotografier
fra den jyske hovedstad. Bogen er god at blive klog på, hvis man gerne vil vide mere om Aarhus på en

afslappet måde - og via en ny metode! Aarhus Stiftstidende skrev om bogen, at den var "perfekt oplæsning for
børn, der kender byen godt. Boris Boll-Johansen skriver enormt underholdende, og bogen er rigt og farverigt
illustreret med fotografier og tegninger lavet af forfatteren selv." ***** (fem stjerner) Politiken skrev om
bogen: "(...) Boris Boll-Johansen har den lavmælte, underfundige, småplatte, hjertensgode, naivistiske

forfatterstemme, som intet folk kan undvære. Heller ikke det jyske." **** (fire stjerner)
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