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Er titlen på min første børnebog i serien
Tidsdetektiverne.
Bind 2 hedder Soltemplets hemmelighed, og
den er næsten færdig.

Så vil jeg meget gerne kommer ud og fortælle børnene om Øgledronningens
forbandelse og om Absalons og middelalderens København.

Øgledronningens forbandelse er en historisk
fantasyfortælling om tre 12-årige børn, der
hedder Margrethe Hatt, Sigurd Rama og
Thea Borch. De bevæger sig rundt i både
nutidens og middelalderens København og i
et parallelunivers hvor nærmest alt kan ske
.......... Og det gør det.

I kan søge støtte hos Statens Kunstfond til mit honorar:
Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur har i samarbejde med
kulturministeren afsat særlige midler, der muliggør børn og unges møde med
forfattere. I kan søge 5.000 kr. til forfatterhonoraret.
Læs mere her: www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/boern-ogunges-moede-med-forfattere/
Arrangementet må ikke være afviklet eller være på datoen for ansøgningsfristen.
Hvor kan det foregå?
Arrangementet kan foregå på jeres skole, hvor jeg fortæller og læser op fra
Øgledronningens forbandelse, og hvor jeg viser et power point show med en masse
billeder fra middelalderens København, så børnene kan få en fornemmelse af,
hvordan livet var dengang.
Hvis I hellere vil ud og mærke middelalderens København, så kan vi gå en tur ned i
Ruinerne under Christiansborg, hvor der stadig er rester af biskop Absalons borg.
Her vil jeg fortælle historier fra Absalons borg og København, vise børnene
tidsbrønden og afslutte med at læse op fra bogen.
I skal sætte en til to skoletimer af til arrangementet inkl. frikvarter.
Men så er der også masser af tid til spørgsmål og oplæsning og grumme
fortællinger fra de gode gamle dage.

I Margrethes bedstefars tidsmaskine rejser de tre børn tilbage til biskop Absalons
København for at redde Margrethes far, der hedder Gustav Hatt. Han er nemlig
røget i et tidshul nede i Ruinerne under Christiansborg, og nu sidder han fanget på
Absalons borg.
I middelalderen møder de tre børn biskop Absalon og hans søn prins Knud.
Sammen slås de mod den onde fyrst Morton, der sammen med Øgledronningen vil
overtage magten i Danmark. Men med hjælp fra feer, alfer, en nærsynet drage, en
fimset enhjørning, en brusende havgus og mange andre mærkværdige væsener
vinder børnene til sidst over det onde. De redder det danske rige, får befriet
Margrethes far og kommer tilbage til nutiden igen.
Hanne Fabricius er forfatter og arkæolog. Hun har
udgivet seks bøger om Københavns historie bl.a. to
børnebøger.
Kontakt vedr. foredrag og byvandringer:
hanne@tyra.dk eller mobil: 41 47 97 06
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