Dlaczego diabeł kusił poznaniaków nad Wartą, a Jagiełło
nie chciał z nim zadzierać? Skąd wzięła się jelenia głowa
w synagodze? Gdzie w Poznaniu znajdziecie skarby i po
której ulicy spacerują duchy?
W tym bogatym, najpełniejszym wielkopolskim zbiorze
legend i podań odkryjecie historie najdawniejsze
– o założeniu i nazwie Poznania, o św. Wojciechu, jak
w nim się zatrzymał, o dramacie księżnej Ludgardy czy
o ostrzeniu mieczów na Ostrowie Tumskim. Znajdziecie
tu rzecz o św. Bernardzie, o trębaczu i dziwach na ratuszu,
o burakach zamienionych w pieniądze i jeżyckim oporze
przeciwko Szwedom, ale też powiastki obyczajowe
– o pierdole z Gądek i elegancie z Mosiny czy maciejówce.
Niech Was porwie magia opowieści o grodzie Przemysła i życiu jego mieszkańców. Opowieści niezwykłych,
tworzących jedyny w swoim rodzaju splot poznańskich
legend, podań, facecji i baśni. Przenieście się w czasy
najdawniejsze, dotknijcie ich na nowo.
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