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Små fortællinger Carl Ewald Hent PDF Johanne er en ordentlig, men også ordinær kvinde på 30 år. Hun har
aldrig oplevet kærligheden; det tætteste, hun er kommet på det, er da hun en dag taber sine nodeark foran en
butik og butiksindehaveren hjælper hende med at samle dem op og tørre sølet af dem. Herefter går hun hver
dag en omvej, blot for at hendes vej skal komme forbi butikken, hvor den høflige mand altid hilser så pænt på
hende. Nu bliver hendes humør fuldstændigt afhængigt af, om den høflige mand er i butikken til at hilse på
hende eller ej, og efter nogle uger viser det sig da også, at der ligger mere i hans hilsner, end hun har turdet
drømme om … Carl Ewalds "Små fortællinger" indeholder: Også en kærlighedshistorie Et eventyr i klosteret
Den han elskede og den han ægtede En eksekution 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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