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Rasmus Klumps eventyr: Svinedrengen Carla Og Vilhelm Hansen Hent PDF "Der var engang en fattig prins,
der gerne ville giftes med prinsessen. På prinsens fars grav voksede et rosentræ, og hvert 5. år blomstrede kun

én enkelt rose på træet, og dens duft var så skøn, at man glemte alle sine sorger og bekymringer. Prinsen
havde også en nattergal, der kunne synge alle fine melodier i hele verden."

Med Rasmus Klump i hovedrollen som prins forklædt som svinedreng fortæller Carla og Vilhelm Hansen
eventyret om prinsen, der forsøger at imponere prinsessen med de ting, der betyder allermest for ham.

Desværre forstår prinsessen ikke at værdsætte dem så højt, som hun burde...

Carla Hansen (1906-2001) var en dansk forfatter, der sammen med sin mand, tegneren Vilhelm Hansen (1900-
1992) skabte den populære tegneserie om Rasmus Klump. Tegneserien startede som en avisstribe, men blev
hurtigt så populær, at den udkom i bogform i flere lande. Carla og Vilhelm Hansen nåede at udgive over 40

bøger om den elskede bjørn.

 

"Der var engang en fattig prins, der gerne ville giftes med prinsessen.
På prinsens fars grav voksede et rosentræ, og hvert 5. år blomstrede
kun én enkelt rose på træet, og dens duft var så skøn, at man glemte
alle sine sorger og bekymringer. Prinsen havde også en nattergal, der

kunne synge alle fine melodier i hele verden."

Med Rasmus Klump i hovedrollen som prins forklædt som
svinedreng fortæller Carla og Vilhelm Hansen eventyret om prinsen,

der forsøger at imponere prinsessen med de ting, der betyder
allermest for ham. Desværre forstår prinsessen ikke at værdsætte

dem så højt, som hun burde...

Carla Hansen (1906-2001) var en dansk forfatter, der sammen med
sin mand, tegneren Vilhelm Hansen (1900-1992) skabte den

populære tegneserie om Rasmus Klump. Tegneserien startede som en
avisstribe, men blev hurtigt så populær, at den udkom i bogform i
flere lande. Carla og Vilhelm Hansen nåede at udgive over 40 bøger

om den elskede bjørn.
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