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Sigurd fortæller godnathistorier Sigurd Barrett Hent PDF Jeg husker dem meget tydeligt fra min egen
barndom - godnathistorierne! Jeg ved ikke, om der fandtes noget mere trygt, end når man efter en lang dag fik

rystet hovedpuden og puttet dynen godt rundt omkring - og der så blev læst godnathistorie. Mmm, hvor
dejligt! PÅ en måde er det dagens mest intime øjeblik. Det at dele en hyggelig historie, lige før man skal

sove, indeholder både nærvær, tryghed og omsorg. For de mindste har jeg valgt at fortælle glimt af Bjørnen
Bjørns barndom hjemme hos Mor Bjørn og Far Bjørn For de lidt større boltrer Spidsnæserne sig i et crazy
univers. De er blandt andet på cykeltur rundt i hele verden, på spøgelsesslotte og på jagt efter uhyrer eller
togrøvere. Og de grønne Pilfingre er selvfølgelig også med. Sammen med tossede konger og romantiske
lyserøde prinsesser får de lov at give den hele armen i eventyrlige og fjollede fortællinger lidt ud over det

sædvanlige.
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