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Fortællinger for børn 1 - Albert og kopimaskinen Jesper Conrad Hent PDF Forældregenerationen i dag kan let
føle sig ført sig tilbage til vinyludgaverne af "Prop og Berta" i 70’ernes og 80’ernes børnehaver, når Jesper
Felumb Conrad fortæller historier for børn, optaget og opfundet foran et live publikum – stemningen er
kreativ, fjollet og magisk og roen sænker sig, når man tager med på en rejse ind i fantasien og hører de

utrolige eventyr, som opfindergrisen Albert oplever sammen med sine venner.

Fortællinger for børn 1 indeholder:

Albert og kopimaskinen
Der skal være fest i Alberts lille by, og byens borgmester beder Albert hjælpe med forberedelserne.

Borgmesteren vil nemlig gerne have lavet 50 fuldstørrelse pap-figurer af sig selv, der skal udsmykke byen
under festen. Men da Albert bygger en kopimaskine til formålet, går det grueligt galt, og pludselig har byen
50 spil-levende og helt ens borgmestre. Hvem er den rigtige borgmester – og hvem kan nu redde dagen?

Albert og Pizzamaskinen
Der skal åbne et pizzeria i byen hvor Albert bor. Det er byens første og det skal fejres. Men pizzaovnen går i
stykker og pizzamanden er ulykkelig. Albert kommer til og fixer pizzaovnen. Men åh, nej. Pizzaovnen bliver

levende.

Jesper Felumb Conrad begyndte at skrive læseletbøger i 2007 og siden er det bliver til hele tyve titler. Ideen
til fortællingerne om Albert og alle hans venner kom på en længere Europarejse, hvor Conrad - inspireret af

"Propog Berta" - begyndte at fortælle historier for sine egne børn i bilen.

Læs mere og hør sange på FortællingerForBørn.dk
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