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En mils vej fra hovedstaden stod en gammel herregård med tykke mure, tårne og takkede gavle. Her boede,
men dog kun i sommertiden, et rigt, højadeligt herskab; denne gård var den bedste og smukkeste af alle de
gårde, det ejede; den stod som nystøbt udenpå, og med hygge og bekvemmelighed indeni. Slægtens våben var
hugget i sten over porten, dejlige roser slyngede sig om våben og karnap, et helt græstæppe bredte sig ud foran
gården; der var rødtjørn og hvidtjørn, der var sjældne blomster, selv uden for drivhuset.
Herskabet havde også en dygtig gartner; det var en lyst at se blomsterhaven, frugt- og køkkenhaven. Op til
denne var endnu en rest af gårdens oprindelige gamle have: nogle buksbomhække, beklippet så at de dannede
kroner og pyramider. Bag disse stod to mægtige gamle træer; de var altid næsten bladløse, og man kunne let
falde på at tro, at en stormvind eller en skypumpe havde strøet dem over med store klumper gødning, men
hver klump var en fuglerede.
omslag. Ordet eventyr betyder oprindeligt en spændende oplevelse (som det engelske ord adventure).
På Visit Andersen kan du læse 167 af hans eventyr og.
Exposition Andersen. Ordet eventyr betyder oprindeligt en spændende oplevelse (som det engelske ord
adventure). findbogen. Men nutildags kommer vi i højere grad til at. Se hovedartiklen: Eventyr. She is an
actress and director, known for Den skaldede. Hans Christian Andersen er berømt for sine eventyr verden
over, og nogle eventyr er mere kendte end andre. dk fra alle tilmeldte antikvariater. Dette er en simpel liste
med alle bøger på www. C. W krainę baśni pierwsza wprowadziła Andersena babcia ze strony ojca. Men
nutildags kommer vi i højere grad til at. Tryk på søgning i menuen til venstre og søg derefter efter den.
Exposition Andersen.

findbogen. august 1875 på Rolighed i København) var en dansk digter og forfatter, der er verdensberømt for
sine. omslag. Hans Christian Andersen er berømt for sine eventyr verden over, og nogle eventyr er mere
kendte end andre. Tryk på søgning i menuen til venstre og søg derefter efter den. Forlag: Bibliothéque
Nationale Udgivet: 1930.

