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Nonnerne Carl Ewald Hent PDF Der er ikke mange, som har noget tilovers for granskoven. Bøgeskoven
klandrer den for at være kedelig og ensformig – hvortil granskoven svarer, at til vinter, når bøgeskoven står
bar og død, har granerne stadig deres grønne nåle. Gærdet, der blomstrer smukt og frodigt om sommeren,

synes heller ikke om granskoven, der til gengæld siger, at gærdet jo vil ligge øde hen om blot et par måneder.
En dag får granskoven fint besøg. Det er en lille sommerfugl, der præsenterer sig som Nonnen. Granskoven
bliver så begejstret for hende, at den giver hende lov at lægge sine æg i dens trygge skød og invitere resten af

familien på besøg. Granskoven har bare ingen anelse om, hvor mange den byder velkommen!

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 Carl Ewalds eventyr møder vi den danske natur, dens dyr og planter på en ganske eventyrlig måde. Små som
store vil nyde disse finurlige fortællinger, hvor dyrene får stemme, taler med træerne og klukker med

vandløbene.
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