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Sådan starter mange af de fantastiske eventyr, vi alle kender og holder af. I denne bog er der udvalgt 32 af de
allerbedste – og de er tilpasset, så de kun tager få minutter at læse op for de mindste! Oplagt som

godnathistorie eller til en kort hyggestund i løbet af dagen.

Den danske børnebogsforfatter Peter Gotthardt har bearbejdet eventyrene, så de passer til nutidens sprog uden
at miste deres fortryllende stemning. Bogen er gennemillustreret af to af Danmarks allermest kendte og

elskede tegnere, nemlig de prisbelønnede søstre Sussi Bech og Bente Bech.

Bogen indeholder følgende eventyr:

Fyrtøjet

Hans og Grete

Askepot

Guldgåsen

Ali Baba og de fyrretyve røvere

Tommelise

Den bestøvlede kat

Aladdin

Den grimme ælling

Guldlok og de tre bjørne

Frøkongen

Klods-Hans

Ulven og de syv gedekid

Rødhætte

Østen for sol og vesten for måne

Drengen, der ville lære at gyse

Tornerose

Haren og pindsvinet

Den lille havfrue

De tre små grise og ulven

Hans og bønnestagen

Snehvide



Kejserens nye klæder

Konen i muddergrøften

Lille Klaus og store Klaus

Bord, dæk dig!

Rumleskaft

Stadsmusikanterne fra Bremen

Skønheden og uhyret

Den tapre skrædder

Svinedrengen

Pinochio
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Oplagt som godnathistorie eller til en kort hyggestund i løbet af

dagen.

Den danske børnebogsforfatter Peter Gotthardt har bearbejdet
eventyrene, så de passer til nutidens sprog uden at miste deres

fortryllende stemning. Bogen er gennemillustreret af to af Danmarks
allermest kendte og elskede tegnere, nemlig de prisbelønnede søstre

Sussi Bech og Bente Bech.

Bogen indeholder følgende eventyr:

Fyrtøjet

Hans og Grete

Askepot

Guldgåsen

Ali Baba og de fyrretyve røvere



Tommelise

Den bestøvlede kat

Aladdin

Den grimme ælling

Guldlok og de tre bjørne

Frøkongen

Klods-Hans

Ulven og de syv gedekid

Rødhætte

Østen for sol og vesten for måne

Drengen, der ville lære at gyse

Tornerose

Haren og pindsvinet

Den lille havfrue

De tre små grise og ulven

Hans og bønnestagen

Snehvide

Kejserens nye klæder

Konen i muddergrøften

Lille Klaus og store Klaus

Bord, dæk dig!

Rumleskaft

Stadsmusikanterne fra Bremen

Skønheden og uhyret



Den tapre skrædder

Svinedrengen

Pinochio

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=5 minutters eventyr (over 30 kendte eventyr og fortællinger)&s=dkbooks

