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Snedronningen H.C. Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Historien tager sin begyndelse, da Snedronningens
troldspejl knuses og Kay rammes af splinter fra spejlet.

En splint i øjet og et i hjertet, og han forvandles fra en kærlig lille dreng til en vred og uvenlig dreng, ja selv
mod hans lille legekammerat Gerda er han nu ubehagelig.

En vinterdag da han er ude at kælke, lokkes Kay af Snedronningens skønhed og kulde, og han følger med til
hendes slot i det kolde nord - glemt er Gerda, roserne og den gamle bedstemor.

Men Gerda, som elsker sin lille legekammerat, drager ud i den store verden for at finde ham. Undervejs
møder hun mange mærkværdige skabninger - et rensdyr, blomsterdamen med de forheksede blomster, hr. og

frk. Krage, en prins og prinsesse og mange flere, som hjælper hende på vej mod det kolde nord.
Da Gerda endelig når frem til Snedronningens slot, er Kays hjerte frosset så meget til is, at han ikke engang
kan kende den lille Gerda, men hun giver ikke op, og med kærlighed og tårer optør hun Kays iskolde hjerte.

Snedronningen er sprogligt bearbejdet af Anne Marie Svendsen ogMerete Edlefsen til et mere nutidigt
sprog; men den er stadig lidt svær.

Bogen indeholder også kortere tekster om H. C. Andersen, arbejdsopgaver m.m.
Alle tekster står både på dansk og grønlandsk.

Bogen kan også bestilles som lydbog på cd.. Målgruppe: For folkeskolens ældste klasser i dansk, religion og
filosofi
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