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Feerne fra Rosendalen Peter Gotthardt Hent PDF Der findes steder, der er fortryllede. Et af dem hedder
Rosendalen. Her bor seks feer. De passer på alle mennesker, der lever i dalen. Når et barn bliver født, møder

feerne op ved vuggen og giver barnet gode ønsker med i livet. Feerne bor hver sit sted, og de viser sig
sjældent for andre. Men de samles en gang om året, og altid på den dag hvor de første roser blomstrer.

Rosella var vild med feer. Hun tænkte på dem, hun drømte om dem, hun digtede små historier om dem, og
hun lyttede til alt, hvad andre havde at fortælle. Hun havde nemlig et hemmeligt ønske: Hun ville gerne være
en fe. Hun vidste ikke helt, hvad det gik ud på, men hun var sikker på, at det måtte være det herligste af alt...

Peter Gotthardt (f. 1946) er en dansk børnebogsforfatter og oprindeligt uddannet bibliotekar. I 2006 stoppede
Gotthardt som bibliotekar på et børnebibliotek for udelukkende at koncentrere sig om sin forfattergerning. En
del af arbejdet som bibliotekar bestod i at holde arrangementer for børn, og her fandt Gotthardt ud af, at den
gode historie er noget, som kan få børn til at engagere sig. Inspireret af de historier, han fortalte børnene,
udgav han i 1984 sin litterære debut i form af et udvalg af eventyr kaldet "Finn og hans mænd og den røde
heks". Efterfølgende har Peter Gotthardt udgivet et utal af børnebøger, heriblandt "Jagten på Mesterbogen"

(2000) og "De døde kommer om natten" (2003).
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