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H.C. Andersen: Eventyr og Historier H.C. Andersen Hent PDF Gennem et langt læseliv vil man uvægerligt

komme tilbage til H.C. Andersen - fantasien og sprogets troldmand, som har så meget at sige til alle
mennesker i alle aldre, fra barn til voksen. I denne samling er der både kendte og mindre kendte eventyr, og
gennem bogens 1100 sider stifter man bekendtskab med så godt som alle H.C Andersens eventyr - eller

fornyer bekendtskabet. De to tegnemestre Lorenz Frølich og Vilhelm Pedersen er udgavens gennemgående
illustratorer, og dét at tegningerne er så samtidige med eventyrene, giver denne bog en overbevisende,
medlevende styrke. Og så har denne udgave noget ingen anden H.C. Andersens-udgave har: Johannes

Møllehaves spændende introduktion, der fortæller om H.C. Andersens liv fra barn til han dør i 1875 som en
verdensberømt digter. Møllehave fører os ind til kernen af eventyrerne og viser, hvordan de skal forstås, og

hvordan H.C. Andersen fandt den sprogtone, han blev så verdensberømt på.
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