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stærk løve ved bare at hviske til den – og blive kejserinde? Kan Hannibal nogensinde redde sin far fra den

hævngerrige iber? Og hvordan kan Julius Cæsar afsløre Heron i at have sendt forgiftet korn til Rom?

Alle store har engang været små! Mød kejserinde Theodora, Hannibal, Julius Cæsar, Karl den Store og
Cicero, når du og dine børn tager på tidsrejse til Romerriget, hvor alle prøver at vinde over alle! Men i
eventyrerne fra "Løvetæmmersken og andre fortællinger" er det de listige børn, der er klogere end alle

voksne…

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Bag størstedelen af serien "Fortæller fra ..." stod lærer og teolog Peter Falk Rønne (1889-1953) og Ada
Hensel, forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi (f.1908) og Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904),
som gav fortællingerne deres historiske vingesus. Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og sagn blev
her fortalt som skæbnefortællinger på få sider og smukt illustreret af den berømte tegner Oscar Knudsen
(1898-1971), der for alvor brændte igennem med de cirkusplakater, han tegnede i 1940‘erne og 50‘erne.
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