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Lille Hvide Carl Ewald Hent PDF Stærene er ikke de fineste fugle i skoven, men de er dog heller ikke
skovens nederste. Nej, det må være musefamilien, der bevæger sig rundt helt nede i skovbunden til

stærefruens aftenssang. Musefar og musemor tripper hastigt af sted for ikke at blive opdaget af de store
rovfugle, og midt imellem dem har de deres yngste datter, Lille Hvide. Livet er farligt for sådan nogle små
mus, og da stærefruen hører frøerne kvække i mosen, advarer hun dem: Det betyder nemlig, at storken er på
færde! 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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