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De usynlige Carl Ewald Hent PDF I en ganske almindelig stue i et ganske almindeligt hjem ligger en lille
dreng og er syg. Hvad han fejler, ved han ikke helt, men han må kun indtage mælk og noget væmmeligt grøn
medicin. En dag køber hans mor en smuk pelargonie til ham, som får lov at stå ved siden af hans sygeseng
sammen med hans kanariefugl, så han kan blive mindet om, at det snart bliver forår. Om foråret bliver alle
syge drenge raske! Men den sure læge hvisker til mor og far, at når drengen sover, skal de tage fuglen og

blomsten ud af værelset. Pelargonien og kanariefuglen er drengens eneste glæder, og han vil for alt i verden
ikke af med dem, så nu beslutter han sig for, at han slet ikke vil sove mere!

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 en ganske almindelig stue i et ganske almindeligt hjem ligger en
lille dreng og er syg. Hvad han fejler, ved han ikke helt, men han må
kun indtage mælk og noget væmmeligt grøn medicin. En dag køber
hans mor en smuk pelargonie til ham, som får lov at stå ved siden af
hans sygeseng sammen med hans kanariefugl, så han kan blive
mindet om, at det snart bliver forår. Om foråret bliver alle syge
drenge raske! Men den sure læge hvisker til mor og far, at når
drengen sover, skal de tage fuglen og blomsten ud af værelset.

Pelargonien og kanariefuglen er drengens eneste glæder, og han vil
for alt i verden ikke af med dem, så nu beslutter han sig for, at han

slet ikke vil sove mere!

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.
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