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Askepot - Lydbogsdrama Bdr. Grimm. M.fl Hent PDF "Der var engang en ung pige, som var så ulykkelig,
fordi hendes mor var død. En dag giftede pigens far sig igen, og hun fik en ond stedmoder og to onde

stedsøstre."

Sådan starter det klassiske eventyr om Askepot der skal så grueligt meget igennem inden hun får sin prins. I
denne lydbog er fortællingen beriget med et sanseligt lydunivers, så eventyret bliver ekstra magisk.

Brødrene Jacob (1785-1863) og Wilhelm (1786-1859) Grimm indsamlede i begyndelsen af 1800-tallet en
lang række tyske folkeeventyr, som de udgav i samlingen "Grimms eventyr" i 1812-15. Fortællinger som
"Hans og Grethe", "Snehvide", "Tornerose" og "Den lille rødhætte" hører nu om dage til blandt de bedst

kendte, men samlingen indeholder mere end 200 eventyr – primært fra det tyske sprogområde, men også med
nogle få danske folkeeventyr oversat til tysk og et par stykker af fransk oprindelse.
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var død. En dag giftede pigens far sig igen, og hun fik en ond

stedmoder og to onde stedsøstre."

Sådan starter det klassiske eventyr om Askepot der skal så grueligt
meget igennem inden hun får sin prins. I denne lydbog er

fortællingen beriget med et sanseligt lydunivers, så eventyret bliver
ekstra magisk.

Brødrene Jacob (1785-1863) og Wilhelm (1786-1859) Grimm
indsamlede i begyndelsen af 1800-tallet en lang række tyske

folkeeventyr, som de udgav i samlingen "Grimms eventyr" i 1812-
15. Fortællinger som "Hans og Grethe", "Snehvide", "Tornerose" og
"Den lille rødhætte" hører nu om dage til blandt de bedst kendte,
men samlingen indeholder mere end 200 eventyr – primært fra det
tyske sprogområde, men også med nogle få danske folkeeventyr

oversat til tysk og et par stykker af fransk oprindelse.
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