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Samlede eventyr 2 Carl Ewald Hent PDF Carl Ewald skrev gennem hele sin forfatterkarriere mere end tres
eventyr - fra ganske korte til næsten romanlange. De handlede som regel om mennesker, dyr og planter i den
danske natur (men somme tider bevæger han sig også ud i rummet eller helt ned på bakterieniveau), som han
giver menneskelige træk og taleevner, så de kan vise læseren naturens kræfter og illustrere naturens orden og

den darwinistiske udviklingsteori - alt sammen i stærkt underholdende og humoristisk ramme. Efter
forfatterens død i 1908 blev hans eventyr udgivet i en samlet udgave på tyve hæfter. Vi har samlet de tyve

hæfter til fire "bind", hvoraf dette indeholder:

· Nonnerne

· Ålen

· De tomme stuer

· Myretuen

· Tante Edderfugl

· Edderkoppen

· En utrolig historie

· Østersen

· Den stille sø

· Toben

· Lille Hvide (skuespil)
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