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Portnerens søn H.C. Andersen Hent PDF Georg og Emilie er vokset op i det samme hus. Forskellen er blot, at
hvor Emilie vokser op på første sal som datter af en general, så vokser Georg op i kælderen som søn af en
portner. Alligevel vil skæbnen det således, at Georg bliver varm om hjertet ved den blotte tanke om Emilie.
Men han ved også, at hun kommer fra en ganske anden verden, og at han skal kæmpe bravt for at vinde

hendes hjerte – og hendes fars velsignelse. H.C. Andersen (1805-1875) er stadig – mere end hundrede år efter
sin død – en af de bedst kendte danske forfattere, og hans værker er oversat til mere end 125 sprog. I løbet af
sin forfatterkarriere udgav H.C. Andersen både digte, dramaer, romaner og noveller, men det var – og er
stadig den dag i dag – sine eventyr, han er bedst kendt for. Af de mest berømte kan nævnes "Den lille pige

med svovlstikkerne" (1845), "Den grimme ælling" (1843) og "Den lille Havfrue" (1845).

 

Georg og Emilie er vokset op i det samme hus. Forskellen er blot, at
hvor Emilie vokser op på første sal som datter af en general, så
vokser Georg op i kælderen som søn af en portner. Alligevel vil

skæbnen det således, at Georg bliver varm om hjertet ved den blotte
tanke om Emilie. Men han ved også, at hun kommer fra en ganske
anden verden, og at han skal kæmpe bravt for at vinde hendes hjerte
– og hendes fars velsignelse. H.C. Andersen (1805-1875) er stadig –
mere end hundrede år efter sin død – en af de bedst kendte danske
forfattere, og hans værker er oversat til mere end 125 sprog. I løbet
af sin forfatterkarriere udgav H.C. Andersen både digte, dramaer,
romaner og noveller, men det var – og er stadig den dag i dag – sine
eventyr, han er bedst kendt for. Af de mest berømte kan nævnes
"Den lille pige med svovlstikkerne" (1845), "Den grimme ælling"

(1843) og "Den lille Havfrue" (1845).
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