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Blomsterne Carl Ewald Hent PDF Tre purunge studenter går lykkeligt larmende omkring i gaderne og skåler
over forårets komme og over, at de nu er sprunget ud som studenter, mens blomsterne omkring dem også
springer ud. Men drengene er så højlydte, mens de skåler og drikker, at de skræmmer de stakkels blomster,

som de priser sig så lykkelige for. Ja, selv smørblomstens gule smil, falmer til forskrækkelse over
studenternes glædeshyl! Forfatteren og journalisten Carl Ewald (1856-1908) havde en omfangsrig

produktion, der strakte sig fra ironiske artikler i Politiken over debatterende samtidsromaner og historiske
romaner til eventyr. Carl Ewald er også kendt for sin oversættelse af brødrene Grimms eventyr. I Carl Ewalds
eventyr møder vi den danske natur, dens dyr og planter på en ganske eventyrlig måde. Små som store vil
nyde disse finurlige fortællinger, hvor dyrene får stemme, taler med træerne og klukker med vandløbene.

 

Tre purunge studenter går lykkeligt larmende omkring i gaderne og
skåler over forårets komme og over, at de nu er sprunget ud som
studenter, mens blomsterne omkring dem også springer ud. Men

drengene er så højlydte, mens de skåler og drikker, at de skræmmer
de stakkels blomster, som de priser sig så lykkelige for. Ja, selv

smørblomstens gule smil, falmer til forskrækkelse over studenternes
glædeshyl! Forfatteren og journalisten Carl Ewald (1856-1908)

havde en omfangsrig produktion, der strakte sig fra ironiske artikler i
Politiken over debatterende samtidsromaner og historiske romaner til
eventyr. Carl Ewald er også kendt for sin oversættelse af brødrene
Grimms eventyr. I Carl Ewalds eventyr møder vi den danske natur,
dens dyr og planter på en ganske eventyrlig måde. Små som store vil
nyde disse finurlige fortællinger, hvor dyrene får stemme, taler med

træerne og klukker med vandløbene.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Blomsterne&s=dkbooks

